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0 DOCUMENT 0: Introducció i abast 
 

 

El present Projecte de Pla d’Autoprotecció està format per quatre documents amb els següents 

contingut: 

 

 Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació. 
 
En aquest document es defineix l’emplaçament, les característiques generals i el seus usos, així 

com els titulars de l’activitat i el director del Pla d’autoprotecció. 
 
També és quantifiquen els usuaris potencials, així com el personal que treballa en el recinte. 
 
S’identifiquen, s’analitzen i s’avaluen els riscos interns i externs que puguin afectar la instal·lació, 

així com una avaluació de les condicions d’evacuació i les condicions de confinament. 

 

 Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció. 
 
En aquest document es determinen en funció dels riscos avaluats anteriorment, els mitjans 

materials i humans disponibles, es defineixen els equips i les seves funcions i altres dades 

d’interès per a garantir la prevenció dels riscos i el control inicial de les emergències, així com les 

condicions d’ús i manteniment de les instal·lacions. 

 

 Document 3: Manual d’actuació. 
 
Des d’aquest document es contemplen les diferents hipòtesis d’emergència i els plans d’actuació 

per a cadascuna d’elles. Classificació de les emergències en funció del tipus de risc, gravetat i 

ocupació dels mitjans. S’indicaran els procediments de detecció i alerta d’emergències, així com 

els mecanismes d’alarma. 
 
També s’identifiquen les funcions de les persones i equips que duran a terme els procediments i 

la identificació del responsable de la posada en marxa del Pla d’Autoprotecció. 

 

 Document 4: Implantació, manteniment i actualització. 
 
En aquest document s’estableixen els criteris i actuacions per a la divulgació general del pla, la 

realització de la formació específica del personal incorporat a aquest, la senyalització i el 

programa de dotació de mitjans materials i recursos.  

 

Per finalitzar, amb aquest document s’especifiquen les revisions del pla per a la seva 

actualització, dividint aquestes modificacions en programes de reciclatge de formació, substitució 

de mitjans i recursos i simulacres. 
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En ell es realitza una descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció i les 

inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent. 
 
L’abast espacial del Pla està constituït per totes les instal·lacions del càmping ja siguin 

edificacions (edifici principal que inclou la recepció, supermercat, bar-restaurant, cuina, sales 

d’oci i despatx i l’edifici de serveis que inclou els serveis de dones i homes i zona de safarejos, 

aigüeres, rentadores i secadores), com espais comuns exteriors (vials, zones de jocs, piscines, 

zones verdes, rentador de cotxes, barbacoes, etc). 
 
L’abast temporal de Pla o període de validesa és de com a mínim 4 anys. Segons la Llei 4/1997, 

de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 

contingut d’aquestes mesures, el PAU haurà de ser revisat com a mínim 4 anys. De tota manera, 

es revisarà sempre que hi hagi modificacions d’importància. 
 
 

0.1 DADES PRÈVIES 

0.1.1.- Antecedents 
 
El càmping Verneda està situat al municipi de Viella, en la comarca de la Vall d’Aran, i, 

concretament, en el punt quilomètric 171 de la carretera N-230, passat el poble de Pont d’Arròs. 

Les actuals instal·lacions ocupen una superfície total d’unes 3,57 Ha.  
 
En data 23 de maig de 1986, l’Ajuntament de Viella-Mig Aran va concendir la llicència municipal 

al Sr. José Manuel Monge Sens. 

 

En data 21 de juliol de 1989, el Servei Territorial de Lleida del Departament de Comerç, Consum 

i Turisme de la Generalitat de Catalunya, reclassifica el càmping Verneda de Segona Categoria 

amb 210 unitats d’acampada. 

 

Amb els anys s’han anat fent bungalous en substitució de les places d’acampada. Actualment el 

càmping està format per 23 unitats fixes i 159 unitats mòbils, el que totalitzen 182 unitats 

d’acampada. 
 
Des de fa anys el càmping Verneda està adscrit a l’Associació Professional d’Empresaris de 

càmpings i Ciutats de Vacances de Lleida i Província. 

 

En data setembre de 2008 es realitza el document de d’Avaluació ambiental, adequació de les 

activitats a la Llei 3/1998 (establiments comercials i de serveis, recreatives, espectacle i oci).  
 
Al març de 2009 es realitza la Memòria Tècnica: Estudi del Compliment del Document Bàsic de 

Seguretat en cas d’Incendis (DB SI) en els edificis del càmping Verneda (Edifici principal i Edifici 

de serveis. 
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El càmping Verneda es va veure afectat per les inundacions del juny del 2013 a la Val d’Aran, 

motiu pel qual s’han realitzat actuacions d’arranjament i de millora en el marge esquerre del 

càmping que limita amb el riu Garona, consistents principalment en l’execució d’un mur 

d’escullera,  amb projecte presentat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (abril 2014). 

 

 

0.1.2.- Normativa d’aplicació 
 
 La norma bàsica referent als temes de seguretat i autoprotecció és la llei 4/97 de 

protecció civil a Catalunya i el nou Decret 82/2010. Per aquells aspectes no regulats, 

resta el Reial Decret 393/2007 com a norma subsidiària. Tot això sense perjudici del que 

disposa la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals. 

 

 Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats 

plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels 

espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al 

públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el conjunt d’aquestes mesures. 
 
 Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiment d’allotjament turístic. 

 
 Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic SI : Seguretat en cas d’incendi  

 
 Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya 
 
 Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel 

qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
 

 

0.1.3.- Objecte i justificació del Pla 
 
Es redacta aquest Projecte de Pla d’Autoprotecció per tal de donar compliment al Decret 

82/2010. 
 
En l’Annex I de l’esmentat decret, es defineixen les activitats i centres amb obligació 

d’autoprotecció en protecció civil. En concret, els càmpings s’inclouen en l’Apartat A (catàleg 

d’activitats i centres d’interès per la protecció civil de Catalunya), on en el  punt 2 (activitats 

sense reglamentació sectorial específica) apartat i) (altres activitats), s’inclouen els càmpings 

amb capacitat igual o superior a 2.000 persones. 
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El càmping Verneda té una capacitat inferior a 2.000 persones, no obstant, en l’apartat C 

(catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local), en el punt 2 (activitats 

sense reglamentació específica), s’inclouen els càmpings en l’apartat j) (càmpings no inclosos en 

els apartats A i B ubicats a menys de 500 m de massa forestal) i l’apartat k) (càmpings no 

inclosos en els apartats A i B que estiguin ubicats a les zones de risc definides en els plans de 

protecció civil de la Generalitat). 

 

El pla d'autoprotecció és una eina per identificar els riscos als que estan sotmesos les 

persones que fan ús del càmping, o hi treballen, i les seves instal·lacions i bens materials 

dels campistes; també per a identificar els mitjans disponibles i els necessaris per a 

mitigar les conseqüències en cas que els riscos es materialitzin; per a coordinar les 

actuacions en cas d’emergència amb els mitjans humans i materials disponibles, establint 

uns criteris per a l’evacuació de les persones i la recepció de l’ajuda externa; i, finalment, 

les actuacions encaminades a que el Pla pugui ser aplicat i estigui actualitzat.  

 

El pla d’autoprotecció no pretén ser un document per avaluar el compliment de 

normatives diferents del Decret 82/2010. Per tant, tot i que el compliment de les 

normatives sectorials és la base per crear determinades condicions d’evacuabilitat que 

permetin el bon funcionament del pla d’autoprotecció, l’avaluació del  compliment 

d’aquestes altres normatives d’aplicació a les activitats, instal·lacions i centres afectats 

pel Decret 82/2010 l’han de portar a terme els organismes competents i d’acord amb els 

procediments corresponents.  
 
Dins el mapa de protecció civil de Catalunya el càmping Verneda es troba afectat pels següents 

riscos: 
 

 Risc d’inundació: el càmping està en zona inundable T500, T100 i T50 

pràcticament en la seva totalitat (excepte zona esportiva). També s’indiquen dues 

actuacions prioritàries (en l’interior del propi càmping i en el pont que travessa el 

riu Garona). 

 

 En la zona de l’entrada, edifici principal i piscines s’indica com a àrea d’influència 

d’un con de dejecció. La zona on se situa el camp de futbol es marca com 

afectada per un con de dejecció actiu. 
 
 Risc de nevades amb la N-230 com a via priotitzada. 

 
 Risc sísmic: amb grau d’intensitat VIII sobre una escala de XII (escala MSK). 

 
 Risc d’incendi forestal: qualificació de perill baix i vulnerabilitat molt alta. 

 
Amb la qual cosa queda justificada la redacció del present Pla d’Autoprotecció. 
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0.1.4.- Estudis previs 
 

No es coneixen. 

 

 

0.1.5.- Pla d’emergències municipal i supramunicipals 
 
El municipi de Vielha e Mijaran disposa dels següents Plans d’Actuació Muncipal: 

 

- PAM Inuncat (pendent de revisió) 

- PAM Neucat (pendent de revisió) 

- PBEM PROCICAT (homologat) 
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1 DOCUMENT 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i 
avaluació del risc 

 
 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.1.1 Nom 

1.1.2 Raó social 

1.1.3 Número d’identificació fiscal (NIF) 

1.1.4 Adreça postal 

1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència 

1.1.6 Identificació de les persones titulars de l’activitat  

1.1.7 Nom de la persona titular de la direcció del pla d’autoprotecció i responsables 
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IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT 

NOM DE 
L'ESTABLIMENT 

CÀMPING VERNEDA  

ADREÇA DE 
L'ESTABLIMENT 

CARRER I 
Nº: 

CTRA N‐230,
Km 171 

CODI 
POSTAL:

25537  POBLACIÓ:  PONT D’ARRÒS  

TELÈFONS: 
973 64 10 24
606 756 393 

FAX:  973 64 32 18  CORREU‐E:  info@campingverneda.com  

CIF:  B‐25495128 

NOM RAÓ SOCIAL:  CÀMPING VERNEDA  (TM VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ADREÇA DE LA          
RAÓ SOCIAL 

CARRER I 
Nº: 

CTRA N‐230,
Km 171 

CODI 
POSTAL:

25537  POBLACIÓ:  PONT D’ARRÒS  

TELÈFON: 
973 64 10 24
606 756 393 

FAX:  973 64 32 18  CORREU‐E:  info@campingverneda.com  

TIPUS 
D'ESTABLIMENT 

‐ Classificació segons el Catàleg d’activitats i centres inclòs en l’Annex 1 del Decret 82/2010 C.2.J‐K
‐ Càmping no inclòs en els apartats A i B de l’Annex 1 ubicats a menys de 500 m de massa forestal. 
‐ Càmping no inclòs en els apartats A i B de l’Annex 1 ubicat a les zones de risc definides en els plans de 
protecció civil de la Generalitat.  

NOM I COGNOMS  CÀRREC  CORREU‐E 
TELÈFON DE 
CONTACTE 

FAX  ADREÇA 

DADES DE CONTACTE EN CAS D'EMERGÈNCIA 

José Manuel Monge 
Sens 

Administrador i 
titular 

info@campingverneda.com 
  

629 71 21 60  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

Maria Monge 
Santacruz 

Cap recepció  info@campingverneda.com 
  

659 69 99 61  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

TITULAR DE L'ESTABLIMENT 

José Manuel Monge 
Sens 

Administrador i 
titular 

info@campingverneda.com 
  

629 71 21 60  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

DIRECCIÓ DEL PLA 

José Manuel Monge 
Sens 

Administrador i 
titular 

info@campingverneda.com 
  

629 71 21 60  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

CAP D'EMERGÈNCIA 

José Manuel Monge 
Sens 

Administrador i 
titular 

info@campingverneda.com 
  

629 71 21 60  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

RESPONSABLE DE LES ACTUACIONS ENCAMINADES A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE RISCOS 

José Manuel Monge 
Sens 

Administrador i 
titular 

info@campingverneda.com 
  

629 71 21 60  973 64 32 18  Carretera N‐230, km 171 

PERSONA REDACTORA DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ 

Joan Gurrera Lluch 
Gerent 

administrador  
URBEG, SLP  

gurrera@urbeg.cat  973 36 05 82  973 36 01 74 
Plaça del Carme, 12,   3er 2ª.   

25.700 La Seu d’Urgell  
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Les funcions assignades al titular de l’establiment són les següents: 
 

 Designar el responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i al 

control dels riscos. 

 Designar el Cap d’Emergència amb autoritat i amb capacitat de gestió, responsable de la 

gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències d’acord amb 

el contingut del manual d’actuació segons el que s’estableix en l’annex II del decret 

82/2010. 
 
A més, com a titular de l’activitat igualment assumeix aquestes responsabilitats: 
 

a) Garantir que les condicions del centre, instal·lació, establiment o activitat són suficients 

per assegurar el compliment de les condicions d’autoprotecció, especialment pel que fa a 

l’evacuació i al confinament, tenint en compte tant els riscos interiors com exteriors. 

b) Comunicar a d’administració pública competent en matèria de protecció civil, d’acord amb 

el que s’estableix en els articles 15 i 16, l’afectació de l’activitat per aquesta norma, a 

través del registre electrònic de plans d’autoprotecció. 

c) Elaborar el Pla d’Autoprotecció d’acord amb el contingut que estableix en Decret 82/2010. 

d) Presentar el Pla d’Autoprotecció a l’òrgan de l’administració pública competent en matèria 

de protecció civil, per tal de procedir a la seva homologació i posterior control de la seva 

implantació. 

e) Incorporar al Pla d’Autoprotecció aquelles modificacions que es derivin de l’informe 

elaborat per l’òrgan de l’administració competent per a l’homologació del Pla 

d’Autoprotecció. 

f) Introduir en el registre electrònic de plans d’autoprotecció les dades que es detallen en 

l’annex IV, sobre l’anàlisi de risc de l’activitat i d’altres aplicables a la gestió de 

l’emergència. 

g) Informar i formar el personal al seu servei sobre els continguts del Pla d’Autoprotecció. 

h) Realitzar simulacres. 

i) Desenvolupar la resta d’actuacions necessàries per a la implantació i el manteniment de 

l’eficàcia del Pla d’Autoprotecció. 
 
Les responsabilitats del Director del Pla d’autoprotecció i del Cap d’emergències són: 
 
El director del PAU serà responsable únic de dirigir el PAU en el se sentit més ampli, és a dir, 

dirigir la gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i control de riscos, dirigir la gestió 

de tots els aspectes relacionats amb en PAU, entre d’altres: 
 

 Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 

 Identificació i classificació de les emergències 

 Accions a realitzar 

 Fitxes d’actuació 
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 Integració del PAU en altres d’àmbit superior 

 Implantació del PAU 

 Manteniment de l’eficàcia i actualització del PAU 

 Manteniment del programa d’auditories i inspeccions 

 Formularis per a la gestió d’emergències 

 Manteniment de plànols actualitzats a les situacions reals 

 

El Cap d’emergències és responsable d’activar aquest pla d’acord amb el que s’estableix en el 

mateix: 
 

 Declarant la corresponent situació d’emergència 

 Notificant a les autoritats competents de Protecció Civil 

 Informant al personal 

 Adoptant les actuacions immediates per a reduir les conseqüències de l’accident o 

succés 
 
Segons l’article 4.2 del Decret 82/2010 tot el personal té l’obligació de participar, en la mesura 

de les seves capacitats, en el Pla d’Autoprotecció i assumir les funcions que li siguin assignades 

en l’esmentat pla. 
 
Atès el reduït personal que disposa el càmping, tots aquests càrrecs seran assumits pel titular de 

l’establiment. 

 

 

1.2 EMPLAÇAMENT 

 
Les coordenades UTM corresponen al Punt de Rebuda de l’ajuda externa. El sistema de 

referència utilitzat és EL Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989 (ETRS 89, fus 31). En 

aquest cas el punt de rebuda de l’ajuda externa serà enfront de la recepció. 
 
En el PAU s’indiquen aquelles característiques geogràfiques de l’emplaçament de l’establiment 

que són rellevants pel posterior anàlisi de riscos, és a dir, aquelles característiques que poden 

ser en sí mateixes un risc, un agreujant de les conseqüències d’un altre risc o bé en determinen 

l’actuació dels ocupants i dels mitjans externs en cas d’emergència.  
 
Referent a l’entorn construït s’han d’analitzar les activitats pròximes a l’establiment per detectar 

aquelles que puguin resultar perilloses i afectar l’establiment.  
 
Es defineix la composició de les instal·lacions del càmping diferenciant entre les diferents 

edificacions de serveis del càmping i les zones exteriors comunes.  
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El càmping Verneda se situa en el nucli de Pont d’Arròs, en el punt quilomètric 171 de la 

carretera N-230 des d’on s’hi accedeix. L’edifici  principal (recepció, supermercat, bar-restaurant, 

sales d’oci i despatx), piscines i aparcament principal se situen entre la carretera N-230 i el riu 

Garona. Per accedir a les unitats d’acampada (fixes i mòbils), cal creuar el riu mitjançant un pont 

pertanyent al càmping Verneda, de manera que, tant l’edifici de serveis com les unitats 

d’acampada fixes i mòbils limiten al nord amb el riu Garona i al sud amb el Camí Reiau. Una 

tercera zona del càmping està constituïda per una pista esportiva, a la que s’hi accedeix des del 

camí Reiau. 

 

La ubicació dels edificis i instal·lacions exteriors es grafia en els plànols nº 3 i nº 4 corresponents 

a l’emplaçament. 

 

COORDENADES UTM 

 X= 315.539; Y= 4.734.024 ETRS89 

ASPECTES GEOGRÀFICS DE L'EMPLAÇAMENT 

Àrees de 
pendents 

Els terrenys on se situa el càmping Verneda són 
plans, no obstant els limits nord i sud del càmping 
tenen forts pendents (60‐70%). Al nord, limitant 
amb la carretera N‐230 hi ha la zona anomenada 
Sarriuèra i al sud, limitant amb el camí Reiau hi ha 
les zones Sartigaspònt i Prats deth Bòsc. 

Zona de 
pluges 

 Sí 

Àrees de 
fondalades 

 El punt més baix de la zona el marca el riu 
Garona. 

Zona de 
nevades 

 Sí 

Terrenys propers 
a un riu /torrent 

 El riu Garona travessa longitudinalment el 
càmping (de llevant a ponent). 

Zona de 
ventades 

 No es coneix 

Terrenys propers 
a massa forestal 

Sí, tant en el límit nord, com en el límit sud.   Altres   No 

ENTORN CONSTRUIT 

Nucli urbà 
 Pont d’Arròs a 700 metres a llevant. 
Arròs a 1150 metres a llevant  

Zona de 
costa 

No  

Zona rural  Sí   Altres 
Central elèctrica de Benós a 
900 metres a ponent. 

Zona de muntanya  Sí     

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN GEOGRÀFIC /ESPAI EXTERIOR 

 Edifici principal, piscines, zona de jocs i aparcament principal, situats entre la carretera N‐230 i el 
marge dret del riu Garona. 
Zones d’acampada (fixes i mòbils), edifici de serveis, zones de jocs, barbacoes i magatzems, situats 
entre el riu Garona i el camí Reiau. 
Zona pista esportiva, dipòsits d’aigua potable i captació, situats al sud del Camí Reiau. 

PLÀNOLS ANNEX III 

Tota aquesta informació està reflectida gràficament als plànols 3 i 4. 
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1.3 ACCESSIBILITAT PER A AJUDA EXTERNA 

 
1.3.1.- Accessibilitat externa i interna. Vialitat per ajuda externa 
 
 Accessibilitat externa 
 

El punt de rebuda per a l’ajuda externa  serà davant l’entrada a la recepció (edifici 

principal), des d’on s’hi accedeix des de la carretera N-230 i constitueix l’entrada principal 

al càmping. 

 

 Vialitat interna 
 

Es distingeixen dos tipus de vials a l’interior del càmping:  

 

1.- Els aptes per a trànsit rodat, que a la vegada es divideixen entre principals i secundaris. 

En el cas del càmping Verneda hi ha un sol vial principal asfaltat amb aglomerat (de 7 

metres d’amplada en l’entrada al càmping, 3,3 metres en el seu pas pel pont, 4,5 metres 

fins arribar a l’edifici de serveis i 3,5 metres des de l’edifici de serveis fins al final). Aquest 

vial travessa longitudinalment el càmping, donant accés als vials secundaris de cada zona 

on se situen les unitats d’acampada (fixes i mòbils). Els vials secundaris estan constituïts 

per aquells accessos no asfaltats que donen accés a totes les unitats d’acampada i que 

són perpendiculars al vial principal.  

 

2.- Els exclusius per a vianants, són principalment per accedir a les unitats d’acampada 

fixes i que, en alguns casos, estan pavimentats amb formigó, tal i com s’indica en els 

plànols de vialitat. 

 

En el plànols 8 de vialitat (actual i previst en el Pla Especial) inclosos a l’annex III del 

present projecte de PAU, es grafien tots els vials (principals, secundaris i de vianants), així 

com totes les entrades des de l’exterior, tant existents com previstes. En els plànols 9 es 

dibuixen les vies d’evacuació possibles. 
 
La informació detallada corresponent a la vialitat interna i externa per a la situació actual, 

s’inclou en la plantilla que s’adjunta a continuació. S’identifiquen tots els vials interiors del 

càmping,  indicant tots els altres vials als quals es pot accedir, la longitud i l’amplada. Es 

dóna el cas que en alguns dels vials l’amplada és variable en funció del tram, en aquests 

casos s’ha considerat l’amplada mitjana del vial.  
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VIALITAT INTERNA CÀMPING VERNEDA 

VIALS PRINCIPALS 

NOM 
ACCÉS DES DE 
L'EXTERIOR 

VIALS INTERIORS ALS QUE 
S'HI POT ACCEDIR  

SENTIT/S  
CIRCULACIÓ 

LONGITUD 
(m) 

AMPLADA 
MITJANA (m) 

VP1 
SÍ, des de      
N‐230 

Tots, excepte VS29, VS30, 
VS31, VV3 i VV5 

2  520,00 

4,5m  fins 
l'edifici de 
serveis, a partir 
d'allí 3,5m 

 
 

VIALITAT INTERNA CÀMPING VERNEDA 

VIALS SECUNDARIS 

NOM 
ACCÉS DES DE 
L'EXTERIOR 

VIALS INTERIORS ALS QUE 
S'HI POT ACCEDIR  

SENTIT/S  
CIRCULACIÓ 

LONGITUD 
(m) 

AMPLADA 
MITJANA (m) 

VS1  CAP  VP1  2  30,00  3,20 

VS2  CAP  VP1  2  32,20  3,10 

VS3  CAP  VP1  2  32,80  4,70 

VS4  CAP  VP1  2  31,90  3,30 

VS5  CAP  VP1  2  33,60  3,00 

VS6  CAP  VP1  2  35,80  3,00 

VS7  CAP  VP1  2  34,50  3,00 

VS8  CAP  VP1  2  36,00  3,10 

VS9  CAP  VP1  2  31,80  3,50 

VS10  CAP  VP1  2  30,10  3,30 

VS11  CAP  VP1  2  28,10  3,00 

VS12  CAP  VP1  2  26,70  3,60 

VS13  CAP  VP1  2  25,00  3,20 

VS14  CAP  VP1  2  52,10  2,50 

VS15  CAP  VP1  2  9,00  3,30 

VS16  CAP  VP1  2  12,00  3,50 

VS17  CAP  VP1  2  16,70  3,30 

VS18  CAP  VP1  2  20,50  3,50 

VS19  CAP  VP1  2  22,20  3,60 

VS20  CAP  VP1  2  24,50  3,20 

VS21  CAP  VP1  2  25,60  3,20 

VS22  CAP  VP1  2  26,00  2,90 

VS23  CAP  VP1  2  26,50  3,50 

VS24  CAP  VP1  2  18,40  2,60 

VS25  CAP  VP1  2  15,30  2,80 

VS26  CAP  VP1  2  18,10  3,30 

VS27  CAMÍ REIAU  VP1  2  60,80  2,90 

VS28  CAP  VS30  2  111,90  2,30 

VS29  CAP  VS29, VS31  2  9,70  2,60 

VS30  CAP  VS30, VV5  2  31,50  4,00 
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VIALITAT INTERNA CÀMPING VERNEDA 

VIALS VIANANTS 

NOM 
ACCÉS DES DE 
L'EXTERIOR 

VIALS INTERIORS ALS QUE 
S'HI POT ACCEDIR  

TIPOLOGIA 
LONGITUD 

(m) 
AMPLADA 

MITJANA (m) 

VV1  NO  VP1  Formigó  22,60  1,10 

VV2  NO  VP1  Formigó  26,20  1,00 

VV3  NO  VS26 
Escales 
formigó 

10,20  1,40 

VV4  NO  VP1  Formigó  30,00  1,20 

VV5  SÍ  Camí Reiau  Terra  8,20  1,50 

 
 
 

 Accessibilitat per ajuda externa 

 

Descripció general 
 

L’objectiu d’aquest punt és explicar la preparació del recinte per l’accessibilitat de l’ajuda 

externa. Com ja s’ha comentat anteriorment l’accés principal a les instal·lacions del càmping és 

des de la carretera N-230, no obstant el càmping disposa d’un vial de sortida d’emergència que 

dóna accés al camí Reiau (que té una amplada de 2,90 metres), que no està asfaltat però que té 

amplada suficient per al pas d’un vehicle. Aquest camí arriba fins al Pont d’Arròs, creuant el riu 

Garona a través d’un pont situat a l’alçada de la zona d’Es Pradets, on actualment hi ha les 

instal·lacions de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Arròs i de Pont d’Arròs. Per accedir 

als edificis o espais oberts de l’interior del recinte es fa a través del vial VP1. 
 

Per valorar l’accessibilitat dels vehicles pesats dels serveis públics es pren de referència la DB-

SI-5 Intervenció dels Bombers de Codi Tècnic de l’Edificació, segons s’indica en aquest 

document s’ha de complir el següent:  
 

- Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra han de complir les següents 

condicions: 

b) amplada mínima lliure   : 3,5 m 

c) alçada mínima lliure o gàlib  : 4,5 m 

d) capacitat portant del vial   : 20 kN/m2 

- En els trams corbs, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça d’una corona circular de radis 

mínims 5,30 m i 12,50 m, amb una amplada lliure per a la circulació de 7,20 m. 
 

En el cas  del càmping Verneda complirien aquestes condicions el vial principal VP1, exceptuant 

el pas pel pont i alguns dels vials secundaris amb amplades iguals o superiors a 3,5 metres. 
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Àrees destinades a l’apropament i estacionament de vehicles d’emergència  
 

L’ajuda externa (bombers, mossos, ambulàncies,...) necessita uns espais d’aproximació, 

maniobra i aparcament per poder desenvolupar la seva tasca. En el cas del càmping Verneda, 

es considera que, per les seves dimensions, aquestes condicions les compleix el vial principal i 

també la majoria dels vials secundaris. 

 

Punt de rebuda  
 

Quan es produeix una situació d’emergència i s’avisa a l’ajuda externa, una persona 

responsable del protocol d’actuació ha de rebre’ls en un punt concret, que ha de quedar 

determinat prèviament. En el càmping Verneda el punt de rebuda s’ha establert davant de la 

recepció. 
 
 

ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES VIES D'APROXIMACIÓ 

- La via d’entrada principal al càmping és a través de la N‐230. L’accés al càmping des d’aquesta carretera està 
situat al costat esquerre de la carretera passat el nucli de Pont d’Arròs en direcció a Bossòst. 

- També es pot accedir al càmping a través del Camí Reiau, des del Pont d’Arròs, passant pel pont sobre el riu 
Garona situat en la zona d’Es Pradets i entrant al càmping Verneda en la zona del marge esquerre del riu 
Garona, on hi ha l’edifici de serveis i la totalitat de les unitats d’acampada. (aquest camí no assoleix però els 
3,5 metres d’amplada). 

- L’amplada i sentits de circulació dels vials interns estan definits en la plantilla de vialitat interna. Les zones 
d’aparcament es troben situades totes fora dels vials. No hi ha cap limitació de gàlib en cap dels vials. La 

capacitat portant dels vials interns del càmping es considera de 20 kN/m2      

ÀREES DESTINADES A L'APROPAMENT I ESTACIONAMENT DE VEHICLES D'EMERGÈNCIA 

- En principi es poden considerar zones d’apropament aquelles places que estiguin situades en vials principals 
que garanteixen una amplada superior a 3,5 m. 

-  Segons el documument DB‐SI‐5 del CTE, els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de 
maniobra propers a l’edifici han de cumplir les condicions mínimes següents: amplada lliure superior a 3,5 

m, alçada mínima lliure o gàlib superior a 4,5 m, capacitat portant del vial 20 kN/m2.    

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES VIES D'APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS INTERIORS DEL CÀMPING 

- Al càmping només hi ha 2 edificis. L’edifici principal situat just a l’entrada d’accés al càmping des de la 

carretera N‐230 i l’edifici de serveis al que s’hi accedeix a través del vial VP1.  
 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES VIES D'APROXIMACIÓ A LES ÀREES D'ALLOTJAMENT  

- L’accés a les unitats d’acampada fixes i mòbils es realitza pel vial principal VP1 i després pels corresponents 
vials secundaris. 

PUNT DE REBUDA A L'AJUDA EXTERNA 

Zona de l’entrada al càmping. 
Coordenades UTM ETRS 89: X= 315.539; Y= 4.734.024  

ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS PER FAÇANA 

Al tractar‐se d’un càmping no es considera aplicable aquest apartat, atès que l’activitat principal no es realitza en 
l’interior dels edificis sinó en les places del càmping i en les zones exteriors. Tot i això no s’eximeix que aquells hagin 
de complir amb les condicions mínimes de seguretat. En els apartats següents es fa una descripció de les edificis 
existents i s’identifiquen en els plànols.    
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IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

- Plànol nº 3 Emplaçament (ortofotomapa). 
- Plànol nº 4 Emplaçament (cartogràfic) 

- Plànols  nº 8 Vialitat 
- Plànol nº 9 Evacuació   
- Plànols nº10 Mesures d’autoprotecció existents  

 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
La finalitat d’aquest apartat és conèixer constructivament les instal·lacions i les activitats i usos 

que es desenvolupen en cada zona, per tal de poder identificar aquells que puguin constituir un 

risc i disposar de la informació necessària per entendre el comportament que poden tenir davant 

incendis, inundacions o terratrèmols.   
 
En aquest punt es consideren tres apartats: 
 

 Característiques constructives 

 Àrees i activitats que es porten a terme en les instal·lacions d’ús comú 

 Instal·lacions i serveis 
 
El càmping Verneda disposa dels següents espais comuns: 
 

 Edificis: 

 Edifici principal (de dues plantes): en la planta baixa hi ha la recepció, el 

supermercat, el bar-restaurant i la cuina. En la planta primera hi ha dues sales 

d’oci i un despatx. 

 Edifici de serveis: hi ha els lavabos, dutxes i sanitaris d’homes, dones i de nens i 

en la part posterior a l’edifici se situen els safarejos, aigüeres i bugaderia 

(rentadores i assecadores). 
 

 Espais comuns exteriors:   

 Vials i aparcaments 

 Piscines 

 Àrees de jocs infantils 

 Zones verdes i d’esbarjo 

 Barbacoes 

 Rentador de cotxes 

 Cobert de 3 safarejos 

 Zones de contenidors 

 Pista esportiva 

 



 

25  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

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

 

1.4.1 Característiques constructives dels edificis  
 
A continuació es descriu la tipologia dels dos edificis que es troben en el càmping. 

 

 

CARATERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES EDIFICI PRINCIPAL 

DENOMINACIÓ 
 EDIFICI 

PRINCIPAL 
ACTIVITAT PRINCIPAL 

RECEPCIÓ,  SUPERMERCAT,  BAR‐
RESTAURANT, CUINA, SALES D’OCI I 
DESPATX 

DATA DE LA CONSTRUCCIÓ  1985‐1986 

ALÇADA / NOMBRE DE PLANTES    Edifici de planta baixa i planta sota coberta. 

DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 

Edifici de planta poligonal. Situat en l’entrada principal del càmping des de la carretera N‐230. 

 DIMENSIONS I SUPERFÍCIES 

 
PLANTA BAIXA:    
 
                               Recepció                                                               :   22,60 m2 
                               Supermercat                                                        :   12,10 m2 
                               Magatzem supermercat i quadres electrics   :   4,80 m2 
                               Passadís                                                                :    2,70 m2 
                               Serveis homes i dones                                        :    6,50 m2 
                               Vestíbul                                                                 :   25,20 m2 
                               Bar i restaurant                                                    :   52,40 m2  
                               Cuina i Quadre General de Distribució            :   30,00 m2 
                                      
                                                                                             TOTAL           156,30 m2 
 
PLANTA SOTA COBERTA:   
          
                             Sala de jocs                                                             :   88,50 m2 

                             Sala TV                                                                     :   42,60 m2 
                             Despatx                                                                    :   15,00 m2 
 
                                                                                             TOTAL           146,10 m2 

 

REGISTRE DE REFORMES O AMPLIACIONS IMPORTANTS 

No se n’han realitzat  

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL. FAÇANES I COBERTA 

Estructura de parets d’obra i pilars de formigó. Façanes revestides de pedra. Coberta de bigues de fusta i acabat 
amb pissarra. 
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CARATERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES EDIFICI DE SERVEIS 

DENOMINACIÓ 
 EDIFICI DE 
SERVEIS 

ACTIVITAT PRINCIPAL 
SERVEIS HOMES‐DONES‐NENS, 
ZONA DE RENTAT I BUGADERIA, 
SALA DE CALDERES, MAGATZEM 

DATA DE LA CONSTRUCCIÓ  Planta baixa: 1985‐ 1986 

ALÇADA / NOMBRE DE PLANTES    Edifici de planta baixa i planta sota coberta. 

DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 

Edifici de planta poligonal. Situat al marge esquerre del riu Garona, en la part central del càmping i en el seu límit 
sud. 

 DIMENSIONS I SUPERFÍCIES 

 
PLANTA BAIXA:     
                               Serveis dones i nens part lateral remodelada             :   51,90 m2 
                                  (Adults: 5 rentamans, 5 WC, 3 dutxes, 1 lavabo complert adaptat minusvàlids)  
                                  (Nens: 1 rentamà, 1 banyera nadons, 1 dutxa, 1 WC) 
                               Serveis dones part central                                              :   45,10 m2 
                                  (6 rentamans, 6 WC, 6 dutxes) 
                               WC químic                                                                          :   1,60 m2 
                               Sala caldera i quadres                                                      :  10,70 m2 
                               Serveis homes part central                                             :   45,10 m2 
                                  (6 rentamans, 4 WC, 3 urinaris, 6 dutxes) 
                               Serveis homes i nens part lateral remodelada            :   51,90 m2 
                                  (Adults: 5 rentamans, 5 WC, 3 dutxes, 1 lavabo complert adaptat minusvàlids)  
                                  (Nens: 1 rentamà, 1 banyera nadons, 1 dutxa, 1 WC) 
                               WC químic                                                                          :     1,60 m2 
                               Zona safarejos, aigüeres, retandores i secadores       :   42,80 m2                                                             
                                                        
                                                                                                         TOTAL           250,70 m2 
PLANTA SOTA COBERTA:            
                               Magatzem i acumuladors                                                              :   50,09 m2 

                               Apartament 1 (treballadors) (sobre zona central)                    :  38,00  m2                       
                               Escales accés magatzem i apartament 1                                    :    4,00 m2                                                 
                               Apartament 2 (treballadors) (lateral sobre serveis dones)      : 40,00 m2 
                               Apartament 3 (treballadors) (lateral sobre serveis dones)      : 30,00 m2 
                               Hall (lateral sobre serveis dones)                                                 : 11,00 m2 

                               Apartament 4 (treballadors) (lateral sobre serveis homes)     : 40,00 m2 
                               Apartament 5 (treballadors) (lateral sobre serveis homes)     : 30,00 m2 
                               Hall (lateral sobre serveis homes)                                                 : 11,00 m2 

                                                                                                                    
                                                                                                                       TOTAL          254,09 m2 

 

REGISTRE DE REFORMES O AMPLIACIONS IMPORTANTS 

L’any 1997 es va construir el magatzem i apartament 1 de la planta sota coberta.
L’any 2002 es van construir els apartaments de 2, 3, 4 i 5 corresponents als laterals de l’edifici de la planta sota 
coberta. 
L’any 2012 es van remodelar els interiors dels serveis laterals d’homes i dones, corresponents. L’estructura 
exterior  no es va modificar. 

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL. FAÇANES I COBERTA 

Estructura de parets d’obra i pilars de formigó. Façanes redreçades i pintades. Coberta de bigues de fusta i acabat 
amb pissarra. 
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1.4.2 Àrees de la instal·lació i 

1.4.3 Activitats de la instal·lació 
 
L’objectiu d’aquests apartats és conèixer els àmbits, les activitats i usos que es desenvolupen en 

el càmping per tal de poder identificar aquells que puguin constituir un risc. S’utilitza la taula 2.1 

del DB SI 1 Propagació interior, del CTE, per determinar els locals i zones de risc especial.  

 

 

ÀREES I ACTIVITATS DE LA INSTAL∙LACIÓ ‐ EDIFICI PRINCIPAL 

DENOMINACIÓ  EDIFICI PRINCIPAL  ACTIVITAT PRINCIPAL 
RECEPCIÓ, SUPERMERCAT, 
BAR‐RESTAURANT, CUINA, 
SALES D'OCI, DESPATX 

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI 

Edificació de secció poligonal de planta baixa i planta sota coberta 

PLANTA 
SUP. 

CONSTR.      
(m2 Aprox) 

SECTORITZACIÓ 

Nº de sector  Activitat  Superfície 
Local risc 
especial 

PLANTA BAIXA  156,30 

Sector 1  Recepció  22,60  No 

Sector 1  Supermercat  12,10  No 

Sector 1 
Magatzem supermercat i 

quadres elèctrics 
4,80  No 

Sector 1  Passadís  2,70  No 

Sector 1  Serveis homes i dones  6,50  No 

Sector 1  Vestíbul  25,20  No 

Sector 1  Bar i restaurant  52,40  No 

Sector 1 
Cuina i Quadre Gral 

Distribució 
30,00  Sí. Baix. (QGD) 

PLANTA SOTA 
COBERTA 

146,10 

Sector 1  Sala de jocs  88,50  No 

Sector 1  Sala TV  42,60  No 

Sector 1  Despatx  15,00  No 
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ÀREES I ACTIVITATS DE LA INSTAL∙LACIÓ ‐ EDIFICI DE SERVEIS 

DENOMINACIÓ  EDIFICI DE SERVEIS  ACTIVITAT PRINCIPAL 

SERVEIS HOMES‐DONES‐
NENS, ZONA RENTAT I 
BUGADERIA, SALA DE 
CALDERES, MAGATZEM 

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI 

Edificació de secció poligonal de planta baixa i planta sota coberta 

PLANTA 
SUP. 

CONSTR.      
(m2 Aprox) 

SECTORITZACIÓ 

Nº de sector  Activitat  Superfície 
Local risc 
especial 

PLANTA BAIXA  250,70 

Sector 1 
Serveis dones i nens part 

lateral remodelada 
51,90  No 

Sector 1  WC químic  1,60  No 

Sector 2  Serveis dones part central   45,10  No 

Sector 3  Sala caldera i quadres  10,70 
Sí. Baix.         

Pot.= 100 kW 

Sector 4  Serveis homes part central  45,10  No 

Sector 5 
Serveis homes i nens part 

lateral remodelada 
51,90  No 

Sector 5  WC químic  1,60  No 

Sector 6 
Zona safarejos, aigüeres, 
rentadores i secadores 

42,80  No 

PLANTA SOTA 
COBERTA 

234,70 

Sector 7  Magatzem i acumuladors ACS 50,09  No 

Sector 7  Apartament 1  38,00  No 

Sector 7  Escales  4,00  No 

Sector 8  Apartament 2  40,00  No 

Sector 8  Apartament 3  30,00  No 

Sector 8  Hall  11,00  No 

Sector 9  Apartament 2  40,00  No 

Sector 9  Apartament 3  30,00  No 

Sector 9  Hall  11,00  No 

 

ÀREES I ACTIVITATS DE LA INSTAL∙LACIÓ ‐ CASETA ESCOMESA  

DENOMINACIÓ  CASETA ESCOMESA  ACTIVITAT PRINCIPAL 
ESCOMESA ELÈCTRICA MARGE 

ESQUERRE I MAGATZEM 

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI 

Caseta de secció rectangular de planta baixa, situada enfront l'edifici de serveis 

  
SUP. 

CONSTR.      
(m2 Aprox) 

SECTORITZACIÓ 

Nº de sector  Activitat  Superfície 
Local risc 
especial 

PLANTA BAIXA  10,00 m2 
Sector 1  Comptadors i quadres elèctr.  3,00   Sí. Baix 

Sector 2  Taller‐Magatzem  7,00  No 
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ÀREES I ACTIVITATS DE LA INSTAL∙LACIÓ ‐ EQUIPS PISCINES 

DENOMINACIÓ 
SOTERRANI EQUIPS 

PISCINES 
ACTIVITAT PRINCIPAL 

EQUIPAMENT PISCINES, 
CALDERA I DIPÒSIT GAS‐OIL 

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI 

Es tracta de dos petits magatzems ubicats sota el porxat de taules de la piscina on se situen els equips de 
filtratge, la caldera per escalfar l'aigua de les piscines i un dipòsit de gas‐oil pel funcionament de la caldera. 

  
SUP. 

CONSTR.      
(m2 Aprox) 

SECTORITZACIÓ 

Nº de sector  Activitat  Superfície 
Local risc 
especial 

PLANTA 
SOTERRANI 

21,00 m2 

Sector 1 
Equips tractament d'aigua de 

la piscina i caldera 
15,20   No 

Sector 2 
Ubicació dipòsit de gas‐oil 

(volum 600 litres)  
5,80  No 

 

ÀREES I ACTIVITATS DE LA INSTAL∙LACIÓ ‐ ESPAIS EXTERIORS 

ESPAI  SUPERFÍCIE  ACTIVITAT 

VIAL PRINCIPAL  3.012,20 m2 
Mobilitat dels usuaris del càmping mitjançant trànsit rodat i a peu. Són els 
vials més transitats atès que dóna accés a la resta de vials de la instal∙lació. 

VIALS 
SECUNDARIS 

2.880,00 m2 
Mobilitat dels usuaris del càmping mitjançant trànsit rodat. Vials amb trànsit 
que correspon principalment als usuaris allotjats en les zones concretes on 
condueixen aquests vials. 

VIALS VIANANTS  468,40 m2  Mobilitat dels usuaris només a peu 

PISCINA ADULTS  146,00 m2  Bany 

PISCINA 
INFANTIL 

13,70 m2  Bany 

ZONA DE REPÒS 
PISCINES 

746,40 m2  Repòs, jocs 

ZONA DE JOCS 
INFANTILS 1 

287,00 m2 
Jocs amb elements fixes instal∙lats per aquesta finalitat, situats a l'entrada 
del càmping, al costat de l'edifici principal 

ZONA DE JOCS 
INFANTILS 2 

147,80 m2 
Jocs amb elements fixes instal∙lats per aquesta finalitat, situats al marge 
esquerre del riu Garona, just al costat del pont que el creua.  

ZONA DE JOCS 
INFANTILS 3 

135,80 m2 
Jocs amb elements fixes instal∙lats per aquesta finalitat, situats al costat de 
l'edifici de serveis i de les barbacoes cobertes. 

COBERT 
BARBACOES 

27,70 m2 
Conjunt de 5 barbacoes situades en un cobert per fer la cocció de menjars a 
la brasa i espai per estar i menjar. 

BARBACOES 
INDIVIDUALS 

5,70 m2 

Cocció de menjars a la brasa i espai per estar i menjar. Una està situada al 
costat del cobert de la piscina (marge dret del riu), l'altra està situada entre 
els bungalous i el riu Garona (marge esquerre del riu) i l’altra en un cobert 
darrere el bungalous anomenats “Cabanes”. 

RENTADOR DE 
COTXES 

3,00 m2  Zona de rentat de vehicles 

COBERT AMB 3 
SAFAREJOS 

5,10 m2  Situats al límit oest del càmping 

PISTA 
ESPORTIVA 

460,10 m2  Camp de futbol 
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1.4.4 Instal·lacions  

 

SERVEIS GENERALS 

INSTAL∙LACIONS   COMPANYIA 
TELÈFON 

INFORMACIÓ I 
GESTIONS 

TELÈFON 
URGÈNCIES 

UBICACIÓ CLAUS GENERALS 
DE PAS 

ELECTRICITAT  FECSA‐ENDESA      800 76 09 09  800 76 07 06 

1.‐ En l’edifici principal, en 
l’interior de la cuina. Aquesta 
escomesa subministra a l’edifici 
principal i instal∙lacions de les 
piscines. 
2.‐ Caseta situada enfront l’edifici 
de serveis. Aquesta escomesa 
subministra a totes les 
instal∙lacions del marge esquerre 
del riu Garona. 

AIGUA 

El càmping s’abasteix 
amb una captació 
pròpia.  
El servei de lampistería 
és CLIMARAN 

973 640 860   973 640 860 

En els dipòsits reguladors i en 
l’arqueta on se situa el 
comptador d’aigua (al costat de 
les escales de la cascada del 
marge esquerre del riu). 

GAS 

REPSOL.  
El servei tècnic i de 
manteniment és 
SERVICIOS ANOIA, S.A. 

REPSOL
901 100 100 
SERV. ANOIA 
973 652 086 

REPSOL 
901 12 12 12 

Bombones de gas propà pel 
subministrament a l’edifici 
principal. 
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INSTAL∙LACIONS I SERVEIS ESPECÍFICS 

INSTAL∙LACIONS  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
UBICACIÓ PRINCIPALS 

COMPONENTS 

TRANSFORMADORS  No en tenen  ‐‐‐‐‐ 

CASETES DE COMPTADORS I 
QUADRES GENERALS DE 
DISTRIBUCIÓ 

Hi ha dos quadres generals de distribució independents: un quadre se situa a l’edifici 
principal (en la cuina) i subministra l’edifici principal i l’altre se situa a l’interior de la 
caseta aïllada ubicada enfront l’edifici de serveis i subministra a tota la part del marge 
esquerre del càmping. 

INSTAL∙LACIONS XARXA DE 
BAIXA TENSIÓ 

Es disposa de subministrament elèctric a totes les parcel∙les del càmping, que ha de 
complir amb l'especificat en la ITC‐BT‐28 del Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el 
REBT. 

INSTAL∙LACIONS 
D'ENLLUMENAT EXTERIOR 

Es càmping disposa d'enllumenat exterior mitjançant faroles en tota la superfície de la 
instal∙lació. 

INSTAL∙LACIONS XARXA 
D'AIGUA POTABLE 

El subministrament d'aigua és a través d’una captació i dipòsits reguladors del propi 
càmping.  

INSTAL∙LACIONS XARXA 
D'EXTINCIÓ INCENDIS 

El càmping disposa de varis extintors tots de pols A,B,C, 
de 6 kg un carro de 50 Kg. Hi ha instal∙lada una BIEs i un 
hidrant.  

Els elements d'extinció 
d'incendis existents es grafien en 
els plànols nº 8. 

INSTAL∙LACIONS DE 
SANEJAMENT 

Recentment s’han anul∙lat totes les fosses existents i s’ha posat en funcionament una 
nova EDAR, situada al marge esquerre del riu a l’extrem de ponent del càmping. 

INSTAL∙LACIONS D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA (ACS) I 
CALEFACCIÓ 

Dipòsit soterrat de gas‐oil que subministra a la caldera 
de 100 kW, que dóna servei d'ACS a l’edifici de serveis i 
apartaments. (Volum 3.000 litres). 

Dipòsit soterrat enfront l’edifici 
de serveis. Clau de pas situada al 
mateix dipòsit. 

Dipòsit vist de gas‐oil que subminsitra a la caldera per 
escalfar l’aigua de les piscines. (Volum 600 litres). 

Situat al costat del magatzem 
dels equips de tractament 
d’aigua de les piscines. Clau de 
pas situada al mateix dipòsit. 

INSTAL∙LACIONS DE 
MANTENIMENT PISCINES 

Dipòsit de filtració i bombament de recirculació. Acopi 
de sacs de sal per a realizar la desinfecció que està 
automatitzada. Sal vacum compactada 25/15 per 
descalcificador de l’aigua de la piscina. Producte líquid 
per rebaixar el pH. 

Magatzem sota el porxat de la 
zona de les piscines.  

INSTAL∙LACIONS DE 
RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES 

Existeixen quatre agrupacions de contenidors 
d’escombraries genèrics i de vidre: un a l’entrada 
principal i les altres tres al marge esquerre del riu 
Garona. 

Veure plànols nº 3 i 4. 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

- Plànol nº 4: emplaçament – situació de tots els elements. 
- Plànol nº 5: identificació de riscos – s’identifiquen algunes de les instal∙lacions. 
- Plànols nº 10: mesures d’autoprotecció existents.  

 

El càmping no està afectat pel creuament del cap línia elèctrica. L’entrada de subministrament 

elèctric al càmping és des del marge esquerre del riu Garona, mitjançant una línia aèria de baixa 

tensió de creua el riu al marge dret fins un poste de formigó situat al costat del magatzem dels 

equips de la piscina. En aquest punt la línia de baixa tensió és soterrada. 
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1.5 OCUPACIÓ 

1.5.1 Plantilla  
 

PLANTILLA DE TREBALLADORS DE LA INSTAL∙LACIÓ 

TREBALLADORS FIXES 

ACTIVITAT  CÀRREC  NOM 

GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ  Gerent i Administrador  José Manuel Monge Sens 

RECEPCIÓ I SUPERMERCAT  Recepcionista 

Maria Monge Santacruz 

Berta Monge Santacruz 

Mariona Carretero 

MANTENIMENT  Servei de manteniment  Kaba Jaiteh 

SERVEI DE NETEJA  Servei de neteja 
Constanta Matei 

Paola Diana Ramírez 

BAR I RESTAURANT  Cuina i servei als clients 

Susana Martínez 

Marta Grau 

Raquel Balaña 

VIGILÀNCIA NOCTURNA  Vigilant nocturn  Radu Matei (sols 20 juliol a 31 d'agost) 

TOTAL  11 persones fixes 

TREBALLADORS EVENTUALS  

ACTIVITAT  CÀRREC  NOM 

ACTIVITATS D'OCI  Animador/a  Variable (30 juny a 31 d'agost) 

SUPERMERCAT‐CUINA  Atenció clients  Variable (13 juliol a 26 d’agost) 

TOTAL  2 persones eventuals 

 

 

1.5.2 Quadres de presencia en les diferents hores del dia de personal i ocupants 
 
Atesa la variació d’horaris del personal, en aquest apartat s’inclouen dues plantilles: 

 

- Plantilla corresponent a la temporada alta-mitja: 23 juny a 11 setembre. 

- Plantilla corresponent a la resta de temporada: 12 setembre a 22 de juny, excepte el mes 

de novembre que el càmping està tancat. Cal comentar que des del pont del desembre 

fins Setmana Santa el càmping només està obert els caps de setmana i sobre demanda, 

exceptuant els 15 dies de les festes de Nadal que està obert. 
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QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL I HORARI (23 juny a 11 setembre)                                                                                

   DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  DISSABTE  DIUMENGE 

Hora  G R M  N B  A  V  G  R  M N B A V G R M N B A V G R M N  B  A V G R M N B A V G R M N B A V G R  M  N  B  V 

1:00 

G
u
àr
d
ia
 

               1 

G
u
àr
d
ia
 

               1

G
u
àr
d
ia
 

               1

G
u
àr
d
ia
 

               1

G
u
àr
d
ia
 

               1

G
u
àr
d
ia
 

               1

G
u
àr
d
ia
 

            1 

2:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

3:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

4:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

5:00                 1                 
  

1                1                1                1                1             1 

6:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

7:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

8:00     1  2              1  2              1  2              1  2              1  2              1  2              1  2       

9:00  1  1  1  2  1        1  1  1  2  1        1  1  1  2  1        1  1  1  2  1        1  1  1  2  1        1  1  1  2  1        1  1  1  2  1    

10:00  1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1  1     1  1  1  2  1    

11:00  1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2    

12:00  1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2    

13:00  1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2  1     1  1  1  2  2    

14:00  1  1        3  1     1  1        3  1     1  1        3  1     1  1        3  1     1  1        3  1     1  1        3  1     1  1        3    

15:00  1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3    

16:00  1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3        1  1  1  2  3    

17:00  1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3  1     1  1  1  2  3    

18:00  1  1  1     3  1     1  1  1     3  1     1  1  1     3  1     1  1  1     3  1     1  1  1     3  1     1  1  1     3  1     1  1  1     3    

19:00  1  1  1     1  1     1  1  1     1  1     1  1  1     1  1     1  1  1     1  1     1  1  1     1  1     1  1  1     1  1     1  1  1     1    

20:00  1  1        2  1     1  1        2  1     1  1        2  1     1  1        2  1     1  1        2  1     1  1        2  1     1  1        2    

21:00  1  1        2     1  1  1        2     1 1  1        2     1 1  1        2     1 1  1        2     1 1  1        2     1 1  1        2  1 

22:00 
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.           2     1 
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.           2     1
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.           2     1
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.           2     1
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.           2     1
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u
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.           2     1

G
u
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d
.           2  1 

23:00           2     1           2     1          2     1          2     1          2     1          2     1          2  1 

24:00                 1                 1                1                1                1                1             1 

LLEGENDA: G (gerència), R (recepció), M (manteniment), N (neteja), B (bar‐restaurant), A (activitats) V (vigilància nocturna)* 

 
 

*Nota: La presència de la persona encarregada d’organitzar activitats només és del 30 de juny al 31 d’agost (excepte els diumenges) 
La presència del vigilant nocturn només és des del 20 de juliol al 31 d’agost.  
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QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL I HORARI (12 setembre a 22 juny)*                                              

   DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  DISSABTE  DIUMENGE 

Hora  G  R  M  N  B G R M N B G R M N B G R M N B  G  R M N B G R M N B G R M N B

1:00 

G
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d
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G
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G
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G
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G
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d
ia
 

           

2:00                                                                                     

3:00                                                                                     

4:00                                                                                     

5:00                                                                                     

6:00                                                                                     

7:00                                                                                     

8:00     1  1        1  1        1  1        1  1        1  1        1  1       1  1    

9:00  1     1  1     1     1  1        1  1     1     1  1     1     1  1     1     1  1    1     1  1    

9:30  1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1    1  1  1  1    

10:00  1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1    1  1  1  1    

11:00  1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1    1  1  1  1    

12:00  1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1    1  1  1  1    

13:00  1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1  1    1  1  1  1    

13:30  1  1           1  1           1  1           1  1           1  1           1  1           1  1          

14:00  1              1              1              1              1              1              1             

15:00  1     1        1     1        1     1        1     1        1     1        1     1        1     1       

16:00  1     1        1     1        1     1        1     1        1     1        1     1        1     1       

16:30   1  1  1         1 1  1         1 1  1         1 1  1         1  1  1         1 1  1         1 1  1       

17:00  1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1       

18:00  1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1       

19:00  1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1        1  1  1       

20:00  1   1           1  1            1 1           1  1           1   1           1  1           1  1          

20:30  1  1           1  1           1  1           1  1           1  1           1  1           1  1          

21:00  1              1              1              1              1              1              1             

22:00 

G
u
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d
.             
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d
.             
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d
.             
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23:00                                                                                     

24:00                                                                                     

LLEGENDA: G (gerència), R (recepció), M (manteniment), N (neteja), B (bar‐restaurant) 

*Nota: després del pont de desembre i fins Setmana Santa el càmping només està obert els caps de setmana i sobre demanda.  
El mes de novembre el càmping està tancat. No s’ha posat personal de bar-restaurant perquè en aquest període únicament està obert elservei de bar per les 
vacances de Setmana Santa. 
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1.5.3 Organigrama 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, del 20 de juliol al 31 d’agost hi ha un vigilant nocturn; i del 30 

de juny al 31 d’agost hi ha una persona que organitza activitats. A més a més del 13 de juliol al 

26 d’agost es contracta una persona extra per a recolzament al personal del supermercat i bar-

restaurant. 

 

1.5.4 Dates de funcionament de l’establiment. Horaris 
 

- De Setmana Santa al 15 d’Octubre el càmping està obert tots els dies i estan disponibles 

les unitats d’acampada mòbils i els bungalous. 

 

- Del 16 d’Octubre a l’1 de Novembre està obert tots els dies, però només estan 

disponibles els bungalous. 
 

- Del 2 de novembre al 5 de desembre el càmping està tancat. 
 

- Del 6 de desembre a Setmana Santa: el càmping obre sobre demanada i únicament els 

caps de setmana. En aquest període només estan disponibles els bungalous. 

Gerència 
Administració 

 
José Manuel Monge Sens 

Recepcionista 
Maria Monge Santacruz 
Berta Monge Santacruz 

Mariona Carretero 

Operari 
manteniment 

 
Kaba Jaiteh 

Servei de neteja 
 

Constanta Matei 
Paola D. Ramírez 

Bar-restaurant 
Susana Martínez 

Marta Grau 
Raquel Balaña 
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A continuació s’adjunten les dates i horaris de funcionament dels diferents serveis i instal·lacions 

del càmping: 

 

DATES DE FUNCIONAMENT I HORARIS 

SERVEI     DATES  HORARIS 

RECEPCIÓ i 
SUPERMERCAT 

23 juny a 11 de setembre  9:00 h a 21:00 h 

12 de setembre a 1 de novembre  9:30 a 13:30 h  16:30 a 20:30 h 

2 de novembre a 5 de desembre  Tancat 

6 de desembre a Setmana Santa (obert sols els 
caps de setmana i sobre demanda) 

9:30 a 13:30 h  16:30 a 20:30 h 

Setmana Santa a 22 de juny  9:30 a 13:30 h  16:30 a 20:30 h 

MANTENIMENT 

Setmana Santa a 1 de novembre  8:00 a 13:00 h  15:00 a 19:00 h 

2 de novembre a 5 de desembre  Tancat 

6 de desembre a Setmana Santa (obert sols els 
caps de setmana i sobre demanda) 

8:00 a 13:00 h  15:00 a 19:00 h 

SERVEI DE 
NETEJA 

23 juny a 11 de setembre  8:00 a 17:00 h 

12 de setembre a 1 de novembre  8:00 a 13:00 h 

2 de novembre a 5 de desembre  Tancat 

6 de desembre a Setmana Santa (obert sols els 
caps de setmana i sobre demanda) 

8:00 a 13:00 h 

Setmana Santa a 22 de juny (obert tots els dies)  8:00 a 13:00 h 

PISCINES  23 juny a 11 setembre  10:00 h a 19:00 h 

BAR‐
RESTAURANT 

23 juny a 11 de setembre  Bar 9:00 a 23:00 h 
Restaurant:           

13:00 a 15:30 h i      
20:00 a 31:30 h 

Setmana Santa   Bar 9:00 a 23:00 h 

Resta de l'any  Tancat 

BUGADERIA  Tot l'any excepte novembre  24 hores (funcionament amb monedes) 

SALES D'OCI  Mateixes dates i horaris que el servei de bar. 

 

 

1.5.5 Número i tipus d’unitats d’acampada. Emplaçament. Usuaris potencials 
 
Conèixer el nombre total de persones que hi ha en un determinat moment en una instal·lació és 

vital a l’hora d’establir la gravetat d’una situació d’emergència i de plantejar els protocols 

d’actuació davant l’alarma.  
 
Segons l’article 39 del Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic, 

capítol III Establiments de càmping, es diu que als efectes del que estableix l’article 46 de la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, s’entén per: 
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 Albergs mòbils: tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy que 

pugui ser remolcat per un vehicle de turisme. 
 

 Albergs semimòbils: habitatges mòbils o qualsevol altre tipus d’alberg amb rodes que 

necessiti un transport especial per circular per carretera.  
 

 Albergs fixos: bungalous i altres instal·lacions similars. 
 
En l’article 49 Capacitat d’allotjament, del Decret 183/2010, es diu que a efectes del càlcul de la 

capacitat d’allotjament d’un càmping en places s’ha de multiplicar per 3 el nombre total d’unitats 

d’acampada. 
 
 
A.- SITUACIÓ ACTUAL 
 
Actualment el càmping Verneda diposa de 182 unitats d’acampada (U.A.) distribuïdes de la 

següent manera: 
 

Tipologia unitats d’acampada 

 Albergs mòbils (caravanes/tendes)  : 159 unitats 

 Albèrgs semi-mòbils (mòbil home)  : 0 unitats 

 Albergs fixes (bungalous)   : 23 unitats 

      TOTAL    182 unitats 
 

Capacitat d’allotjament 

 182 unitats d’acampada x 3 places   = 546 places 

TOTAL  546 persones 
 
 

NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA SITUACIÓ ACTUAL 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils  159  3  477 

Semi‐mòbils  0  3  0 

Fixes  23  3  69 

TOTAL 182     546 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 7.1: Zonificació actual  

 

En el càmping Verneda, la totalitat de les places d’acampada se situen en el marge esquerre del 

riu Garona. 
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La definició i situació de les places fixes és de la següent manera: 

 

- Bungalous tipus B (5 unitats: Beret, Artiga, Salient, Barradós i Garona) construïts l’any 

1997, constitueixen la primera agrupació que ens trobem després de creuar el pont i se 

situen al marge dret del vial principal, entre aquest accés i el riu Garona. És la zona 3 del 

càmping. 

 

-  Bungalous tipus A (4 unitats: Bassivé, Liat, Montarto i Tuca) construïts l’any 1998, 

constitueixen la zona 4 del càmping i se situen a ponent i al costat dels tipus B. 
 

- Bungalous tipus C (6 unitats: Casteràs, Joeu, Nere, Bausen, Toran i Restanca) construïts 

l’any 1999, són la zona 5 del càmping i es troben al costat de ponent dels tipus A. 
 

- Bungalous Bordes Suite (2 unitats: Cabirou i Isard) construïts l’any 2000. Se situen al 

marge dret del vial principal, enfront l’edifici de serveis, i estan en la zona 8 del càmping.  
 

- Bungalous Cabanes (6 unitats: Varicauva, Entecada, Montgarri, Gèles, Sarrat i Auba) 

construïts l’any 2013. Se situen al marge esquerre del vial principal i enfront els 

bungalous tipus B i C. Constitueixen la zona 32 del càmping. 
 

 

Referent a les places mòbils, es troben distribuïdes en ambdós costats del vial principal. A partir 

de l’edifici de serveis fins el límit oest del càmping la totalitat de les parcel·les del càmping són 

mòbils. 

 

En el càmping Verneda hi ha 5 apartaments, tots ells situats en la planta sota coberta de l’edifici 

de serveis i que el seu ús és per habitatges dels treballadors. 

 

El càmping està tancat en bona part del seu perímetre i en el límit nord amb la carretera N-230 hi 

ha barrera biona, sent aquesta doble en el tram de la zona de jocs de l’entrada i zona de la 

piscina. 

 

 
B.- SITUACIÓ FUTURA PLA ESPECIAL 
 

Segons es defineix en el Pla Especial del càmping Verneda (plànol O.3) l’ordenació definitiva de 

parcel·les serà la indicada en el següent quadre: 
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NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA SITUACIÓ FUTURA PREVISTA 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils 
17  2  34 

93  3  279 

Semi‐mòbils  15  3  45 

Fixes  75  3  225 

TOTAL 200     583 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 7.2: Zonificació prevista   

 

 

 

1.6 ANÀLISI DE RISC 

1.6.1 Anàlisi històrica 
 

L’anàlisi històrica d’accidents i emergències, tant internes com externes, és un dels mètodes més 

coneguts en matèria d’anàlisi de riscos i consisteix en l’estudi de els emergències registrades en 

el passat en instal·lacions de la mateixa naturalesa de les que s’estan analitzant. El principal 

avantatge radica en que es refereix a emergències que ja han passat, de manera que 

l’establiment d’hipòtesi de possibles emergències es basa en casos reals. Això no obstant, en els 

bancs de dades existents, no es cobreixen tots els casos possibles, sinó només els que s’han 

donat, a més, les dades de les que es disposa poden no ser tot el complertes que es voldria. 
 
Així una eina important per poder fer l’avaluació dels riscos d’emergència i desenvolupar el PAU 

davant dels mateixos és conèixer el registre històric d’emergències esdevingudes a les 

instal·lacions. 
 
Aquest apartat es relaciona directament amb els punts del document nº 4: Implantació, 

Manteniment i Actualització, ja que l’anàlisi de cada situació d’emergència que s’hagi produït 

forma part de les tasques de Manteniment. És la persona responsable del Pla i el grup designat 

com a Comité d’Autoprotecció qui haurà de reunir-se després de cada situació d’emergència per 

redactar un informe. A l’informe es descriurà l’incident, s’indicarà data i hora, s’assenyalaran les 

seves causes i conseqüències i es valorarà el funcionament des les mesures d’autoprotecció 

aplicades. El recull d’aquests informes formarà un registre de gran valor de cara a identificar els 

riscos més probables i a millorar l’autoprotecció en les instal·lacions del càmping. 
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ANÀLISI HISTÒRICA 

RISCOS MÉS 
FREQÜENTS 

MESURES DE PREVENCIÓ I 
ACTUACIÓ 

VALORACIÓ DE DANYS 

Inundació  riuades 
18 juny 2013 

Evacuació del càmping 
El riu va socavar el talús del marge esquerre del càmping i van 
quedar fora de servei 1 mòbil‐home i 2 bungalous (Bordes‐Suite). 
Aquestes places ja han estat eliminades del càmping. 

ALTRES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA EN EL PROPI CENTRE O EN EL SEU ENTORN 

SITUACIÓ 
MESURES DE PREVENCIÓ I 

ACTUACIÓ 
VALORACIÓ DE DANYS 

No es coneixen 

ACCIDENTS GREUS EN CÀMPINGS 

Càmping els Alfacs al municipi d'Alcanar: 11 juliol 1978 va explosionar un camió cisterna de polipropilè licuat en la N‐
340 a l'alçada del càmping amb un resultat de 243 morts, més de 300 ferits i la destrucció de la major part del càmping. 
Arran d'aquest accident es va prohibir el pas de camions cisterna amb productes perillosos per travessies urbanes i es 
van millorar les condicions de seguretat d'aquests vehicles. 

Càmping Las Nieves al municipi de Biescas: 7 d'agost de 1996 es va produir una riada al càmping situat damunt del con 
de dejecció del torrent d'Arás abans de la seva desembocadura al riu Gállego. Una precipitació de 100 mm en 10 minuts 
va provocar una riuada de 500 m3/s carregada amb 13.000 Tn de roca i fusta (T>500 anys), amb un resultat de 87 
morts, 183 ferits i la destrucció del càmping. Arran de l'accident es van fer restauracions hidrològico‐forestals i el 
càmping ha canviat de nom i s'ha traslladat, però s'ha situat en un altre con de dejecció (del torrent del Arratiecho) amb 
una conca vessant més petita  però de pendents més pronunciades que la del torrent d'Arás, de manera que el risc 
continua existint. 

 
 

Metodologia d’avaluació de riscos 

 

En els següents apartats s’inclou el llistat i avaluació dels riscos pels quals ha de protegir-se el 

càmping, els quals es poden diferenciar entre riscos interns, laborals i externs. S’entén per riscos 

interns tots aquells derivats directament de l’activitat que es desenvolupi en les instal·lacions i 

que s’originen a l’interior del recinte del càmping. Els riscos laborals impliquen l’afectació a les 

persones, encara que aquesta no estigui relacionada amb un risc a les instal·lacions (per 

exemple: caiguda per les escales, talls i cops accidentals amb aparells esportius, ofegament a la 

piscina, etc.). Per últim els riscos externs es consideren tots aquells originats a l’exterior de les 

instal·lacions del càmping o de forma independent a la seva activitat, però que puguin afectar de 

forma directa (per exemple: incendi forestal, inundacions o tempestes, etc). També s’inclouen 

dins d’aquest tipus de risc tot tipus d’amenaces generades per persones (agressions, amenaça 

de bomba, etc). 
 
El PAU haurà de justificar la consideració o no de cada risc. Existeixen diferents metodologies 

per avaluar els riscos. 
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Una avaluació general dels riscos comprèn tres tasques fonamentals:  
 

1.- Identificació dels perills a que està sotmès l’establiment i les persones que es troben a 

dins, així com valorar la freqüència en que es poden produir.  
 

2.- Avaluació de les conseqüències d’aquestes situacions que es poden donar a 

l’establiment.  
 
 3.- Avaluació de la gravetat potencial del risc en funció de les seves conseqüències i de la 

 probabilitat d’ocurrència.  
 
A partir de la combinació d’aquests dos factors es poden establir diferents graus de tolerabilitat al 

risc, per exemple: risc trivial, risc tolerable, risc moderat, risc important i risc intolerable.  
 
Bàsicament, existeixen dos tipus de mètodes per a la realització d'avaluació de riscos, si atenem 

als aspectes de quantificació:  
 

 Mètodes qualitatius: es caracteritzen per no recórrer a càlculs numèrics.  

 Mètodes quantitatius: hi ha els que introdueixen una valoració quantitativa respecte a les 

freqüències d'ocurrència d'un determinat succés i al nivell de danys.  
 
En el cas del càmping Verneda s’ha aplicat el mètode qualitatiu corresponent al mètode general 

d’avaluació de riscos laborals del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). 
 
El procés d’avaluació de riscos segons aquest mètode, es composa de les següents etapes:  
 
 Anàlisis del risc: mitjançant el qual s’identifica el perill i s’estima el risc, avaluant 

conjuntament la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill. L’anàlisi 

del risc proporcionarà l’ordre de magnitud del risc.  
 

 Identificació de perills: per a realitzar la identificació de perills cal respondre a tres 

qüestions: (1) Existeix una font de dany?; (2) Qui o que pot ser danyat? i (3) Com pot 

ocórrer el dany?. Amb la finalitat de ajudar en el procés d’identificació de perills, es útil 

categoritzar-los, per exemple, per temes (mecànics, elèctrics, radiacions, substancies, 

incendis, etc...) Complementàriament es pot desenvolupar una llista genèrica de perills i 

determinar si es poden donar o no al centre (cops i talls, caigudes, incendis, substancies 

i/o agents tòxics, accidents associats a l’ús de màquines o aparells especials, etc.).  

 

 Estimació del risc: s’ha de basar en la severitat del dany, qualificant-lo en tres categories 

(lleugerament nociu, nociu i molt nociu) i en la probabilitat d’ocurrència del mateix (alta, 

mitja i baixa). El quadre següent dona un mètode simple per estimar els nivells de risc 

d’acord amb la seva probabilitat estimada i les seves conseqüències esperades. 
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    Conseqüències 

   
Poc nociu       

PN 
Nociu           
N 

Molt Nociu   
MN 

Probabilitat 

Baixa‐ B 
Risc Trivial       

T 
Risc Tolerable  

TO 
Risc Moderat    

MO 

Mitja ‐ M 
Risc Tolerable    

TO 
Risc Moderat    

MO 
Risc Important   

I 

Alta ‐A 
Risc Moderat    

MO 
Risc Important   

I 
Risc Intolerable 

IN 

 
 
 Valoració del risc: amb el valor del risc obtingut de la seva anàlisi, i comparant-lo amb el 

valor de risc tolerable, s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qüestió. Si de 

l’Avaluació del risc es dedueix que el risc no és tolerable, s’ha de controlar aquest risc 

mitjançant l’aplicació de mesures preventives o correctores adients. 
 
Els nivells de riscos indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si es requereix millorar 

els controls existents o implantar-ne uns de nous. 
 
A la taula següent es mostra un possible criteri per la presa de decisió. També s’indiquen els 

esforços precisos per al control dels riscos i la urgència amb la que s’han d’adoptar les mesures 

preventives i de control que han de ser proporcionals al risc. 

 
RISC  ACCIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Risc Trivial         
T 

No es requereix cap acció específica 

Risc Tolerable    
TO 

No es necessita millorar l'acció preventiva, però es poden considerar solucions 
més rentables o millores que no suposin una càrrega econòmica important. Es 
requereixen  comprovacions  periòdiques  per  assegurar‐se  que  es  manté  la 
eficàcia de les mesures de control. 

Risc Moderat    
MO 

S'han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. Les 
mesures per a reduir el risc s'han d'implantar en un període determinat. Quan 
el  risc moderat  està  associat  amb  conseqüències molt  nocives,  es  precisarà 
una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de dany com 
base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control. 

Risc Important     
I 

No  s'ha de  realitzar  l'activitat  fins que  s'hagi  reduit el  risc. Pot  ser necessari 
dedicar recursos considerables per controlar el risc. 

Risc Intolerable 
IN 

No  s'ha de  realitzar  l'activitat  fins que  s'hagi  reduit el  risc.  Si no és possible 
reduir el risc, inclús amb recursos il∙limitats, s'ha de prohibir l'activitat. 
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1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, s’entén per riscs interns tots aquells derivats 

directament de l’activitat que es desenvolupi en les instal·lacions i que s’origina a l’interior del 

recinte del càmping.  
 
Els riscos interns de l’edifici s’han classificat en quatre tipologies diferents: 
 

 Riscos generals: on s’han inclòs els riscos d’incendi, explosió, talls elèctrics, de 

telèfon i d’aigua, atropellament de persones en els vials de l’interior del càmping. 
 

 Riscos químics o biològics: aquells ocasionats per una fuita de gas tòxic (químics), 

intoxicació alimentària (biològic). 
 

  Riscos intrínsecs a les instal·lacions: instal·lacions en mal estat per manca de 

manteniment, defectes constructius o ubicació incorrecta que poden causar un 

accident. 
 

 Riscos antròpics: generats per l’home, com poden ser agressions, baralles, 

incompliment de la normativa, etc. 
 
En altres riscos s’han inclòs els riscos laborals que impliquen l’afectació a les persones, encara 

que aquestes no estiguin relacionades amb un risc a les instal·lacions (per exemple: caiguda per 

les escales, talls i cops accidentals amb aparells esportius, ofegament a la piscina, etc.). 
 
Per a cada risc es fa l’avaluació corresponent segons el mètode definit en l’apartat 1.6.1. 

 

1.6.2.1.- Incendi 
 
Descripció del tipus de risc 
 
Des del punt de vista d’emergències es considera l’incendi com un foc no controlat per l’home, 

podent estendre’s per les instal·lacions i afectar les activitats desenvolupades, als béns i sobretot 

a les persones. 
 
Hi ha múltiples factors que poden provocar un incendi: instal·lacions en mal estat o que no 

compleixen la normativa de seguretat, no compliment de la normativa per part dels usuaris, etc.  

 

En el càmping Verneda hi ha risc d’incendi en les unitats d’acampada, degut a accions 

indegudes dels usuaris o elements en mal estat. També hi ha 4 zones amb barbacoes d’ús 

comunitari, una d’elles és un edifici cobert on hi ha 5 unitats de barbacoa i les altres són 

barbacoes individuals. Totes elles estan equipades amb coberta mataguspires.  
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Davant l’edifici de serveis hi ha un dipòsit soterrat de gas-oil de 6.000 litres utilitzat com a 

combustible per a la caldera l’aigua calenta sanitaria de l’edifici i dels bungalous anomenats 

“Bordes” i per la calefacció dels apartaments i els esmentats bungalous. 
 
Les piscines climatitzades s’escalfen a través d’una caldera que s’alimenta d’un dipòsit de gas-oil 

vist situat en un magatzem al costat dels equips de les piscines (veure plànol nº 4). 

 

Els bungalous anomenats “Cabanes” disposen d’estufes de pelet i el magatzem de pelet se situa  

en una caseta situada en la part posterior a aquests bungalous. 

 

Cada equip haurà d’estar legalitzat i passar els controls i revisions que marca cada normativa 

específica. 
 
Avaluació del risc 
 
Per a l’avaluació del risc considerarem que les conseqüències poden ser molt nocives i que la 

probabilitat que es doni es baixa, de manera que resulta un risc Moderat (MO) 

 

1.6.2.2.- Explosió 
 
Els elements o activitats susceptibles de risc d’explosió que trobem en el càmping Verneda són: 

- Dipòsit de gas-oil soterrat situat davant l’edifici de serveis. 

- Dipòsit de gas-oil vist situat en un magatzem al costat del recinte dels equips de les 

piscines. 

- Bombones de gas propà en l’exterior de l’edifici principal. 

- Bombones de butà en els bungalous anomenats “tipus B, A, C”. 

- Activitat en el bar i en la cuina del restaurant. 

 

Avaluació del risc 

 

Per a l’avaluació del risc considerarem que les conseqüències poden ser molt nocives i que la 

probabilitat que es doni es baixa, de manera que resulta un risc Moderat (MO) 

 

1.6.2.3.- Fuita 
 
Descripció i identificació del tipus de risc 
 
L’origen principal de toxicitat vindrà donada per si hi ha instal·lacions de risc especial i per la 

toxicitat associada als fums en cas d’incendi. 

 

Emmagatzematge i manipulació dels productes de neteja, on els danys es poden donar per dues 

causes:  
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- Per contacte directe amb els productes (irritants o corrosius): accident que tindria un 

abast limitat a la persona afectada podent-li produir cremades molt greus. 

 

- Per una barreja errònia dels productes: aquest seria el principal risc a evitar i el de major 

abast en el cas que es produeixi un núvol tòxic i corrosiu que pot ser inhalat per les vies 

aèries o entrar en contacte amb els ulls, pell i mucoses, originant danys al sistema 

nerviós. 

 

També es considera que hi pot haver risc de fuita de les bombones de gas propà i de les 

bombones de gas butà en les parcel·les fixes del càmping. 

 

Avaluació del risc 
 
Per a l’avaluació del risc considerarem que les conseqüències poden ser molt nocives i que la 

probabilitat que es doni es baixa, de manera que resulta un risc Moderat (MO). 

 

1.6.2.4.- Altres 
 

Risc elèctric 
 
Com a risc elèctric intern es considerarà els possibles accidents amb les preses de llum de les 

parcel·les o instal·lacions elèctriques dels edificis del càmping. 

 

En aquest sentit cal comentar que en la darrera inspecció de baixa tensió realitzada per l’ ECA a 

l’octubre de 2012 aquesta va donar una qualificació condicionada, atès que es van trobar 

deficiències greus a esmenar. A dia d’avui una part d’aquests punts no satisfactoris s’han 

arranjat, de manera que s’adverteix al titular del càmping la necessitar d’esmenar l’abans 

possible la totalitat d’aquests punts indicats en l’informe. 
   
Avaluació del risc 
 
Per a l’avaluació del risc considerarem que les conseqüències poden ser molt nocives i que la 

probabilitat que es doni es baixa, de manera que resulta un risc Moderat (MO). 

 

 

Talls dels serveis bàsics (llum, aigua, telèfon) 
 
Poden ser causats per talls per obres o manteniment (en aquest cas hi pot haver la possibilitat 

d’informar prèviament als usuaris amb la qual cosa les conseqüències seran mínimes)  o per una 

avaria imprevista (situació que es podrà considerar més greu). 
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Avaluació del risc 
 
En el cas de tall de telèfon es considerarà que les conseqüències són poc nocives, atès que 

sempre es pot disposar de telèfons mòbils i la probabilitat que es doni és baixa, amb el que 

s’obté un risc trivial (T). 
 
En el cas tall d’aigua, a l’igual que el tall de telèfon, tot i ocasionar molèsties als usuaris es 

classificarà també de risc trivial (T). 
 
En cas de tall elèctric, es consideren que les conseqüències poden ser nocives, sobretot degut a 

la situació de pànic que pot generar entre els usuaris. Considerant una probabilitat baixa, resulta 

un risc tolerable (TO). 

 

 

Atropellament o accidents de trànsit 
 
Risc associat al comportament humà de no compliment de les normes de circulació en l’interior 

del càmping i a l’estat i dimensions dels propis vials per a trànsit rodat. 
 
Tots els vials del càmping Verneda són de doble sentit de circulació. L’accés del marge dret és 

de més de 5 metres d’amplada, però els vials del marge esquerre, inclòs el principal, són  

d’amplada inferior a 5 metres, de manera que no es dóna compliment al decret 183/2010 on en 

l’article 43 s’estableix que en cas d’haver-hi dos sentits de circulació l’amplada mínima haurà de 

ser de 5 metres i en cas d’un sol sentit de circulació de 3 metres. No obstant, cal comentar que  

els vials són de poca longitud i amb visibilitat de traçat. En el tram que pot haver-hi més 

circulació que és des del pont fins l’edifici de serveis l’amplada mitjana és de 4,5 metres. 

 

Avaluació del risc 
 
Per a l’avaluació del risc considerarem que les conseqüències poden ser nocives i que la 

probabilitat que es doni es baixa, de manera que resulta un risc Tolerable (TO). 

 

 

Riscos químics i biològics 
 
L’origen principal de toxicitat vindrà donada per si hi ha instal·lacions de risc especial i per la 

toxicitat associada als fums en cas d’incendi. 
 
Els riscos biològics estarien produïts per una intoxicació alimentària en el restaurant que hi ha al 

recinte o per la presència de la legionel·la en els escalfadors d’ACS. 
 
En el càmping Verneda els riscos químics produïts per la fuita de gasos tòxics vindria donat per 

l’existència de les bombones de gas butà i les bombones de gas propà i per l’ús incorrecte dels 

productes de neteja on els danys es poden produir per dues causes:  
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- Per contacte directe amb els productes (irritants o corrosius): accident que tindria un 

abast limitat a la persona afectada podent-li produir cremades molt greus. 
 

- Per una barreja errònia dels productes: aquest seria el principal risc a evitar i el de major 

abast en el cas que es produeixi un núvol tòxic i corrosiu que pot ser inhalat per les vies 

aèries o entrar en contacte amb els ulls, pell i mucoses, originant danys al sistema 

nerviós. 
 
Els productes de neteja s’emmagatzemen principalment en el magatzem de l’edifici de serveis. 
 
Avaluació del risc 
 
Ambdós riscos tenen conseqüències molt nocives però que la probabilitat que es doni es baixa, 

de manera que resulta un risc Moderat (MO). 

 

 

Riscos intrínsecs a les pròpies instal·lacions 
 

- Vials en mal estat, per manca de manteniment o per disseny defectuós: no es coneixen. 

El vial principal s’ha pavimentat a principis de juny de 2014 i els vials secundaris són 

sense asfaltar però de petita longitud amb suficient visibilitat. 
 

- Instal·lacions de serveis en les places del càmping en mal estat (endolls en mal estat, 

quadres accessibles a les persones, empalmes casolans, empalmes solts, etc): en 

aquest sentit cal realitzar la totalitat de punts no satisfactoris esmentats per l’ECA en la 

darrera revisió. 

  

- Senyalització deficitària o defectuosa, que pot confondre als usuaris en cas de possible 

evacuació: el càmping no disposa de cap rètol indicatiu de la sortida, ni cap indicació de 

sortides d’emergència en els vials. 
 

- Piscines, pot constituir un risc si la vigilància és insuficient.  
 

- Tancament perimetral: cal acabar de col·locar la tanca en el marge esquerre del càmping 

que limita amb el riu Garona. 
 

- Portes d’accés o d’emergència: el càmping disposa d’una porta d’accés d’emergència per 

a trànsit rodat i 3 per a vianants.  
 

- Patologies en els edificis: no es coneixen 
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Riscos antròpics 
 

- Agressions, baralles o aldarulls per part dels ocupants: és un risc que existeix en tot el 

recinte i que ve originat de la convivència i el comportament de les persones usuàries. 
 

- Incompliment de les normatives d’ús: és un factor important a tenir en compte, atès que 

pot comportar accidents greus. 
 

A continuació s’adjunta una taula on es descriuen els principals riscos interns i se’n fa la seva 

avaluació.  
 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS  

   CONSEQÜÈNCIES  PROBABILITAT  AVALUACIÓ 

RISCOS GENERALS 

Incendi  Molt nocives  Baixa  MO 

Elèctric  Molt nocives  Baixa  MO 

Explosió  Molt nocives  Baixa  MO 

Tall elèctric   Nocives  Baixa  TO 

Tall telèfon   Poc nocives  Baixa  T 

Tall d'aigua  Poc nocives  Baixa  T 

Atropellament   Molt nocives  Baixa  TO 

RISCOS QUÍMICS – BIOLÒGICS 

Fuita de gasos tòxics  Molt nocives  Baixa  MO 

Intoxicació alimentària  Molt nocives  Baixa  MO 

RISCOS INTRÍNSECS A LES INSTAL∙LACIONS 

Vials en mal estat  Molt nocives  Baixa  MO 

Instal∙lacions elèctriques de les parcel∙les en 
mal estat 

Molt nocives  Baixa  MO 

Senyalització deficitària o defectuosa  Molt nocives  Baixa  MO 

Manca de vigilància en la piscina  Molt nocives  Baixa  MO 

Portes d'accés o d'emergència insuficients  Molt nocives  Baixa  MO 

Patologies en els edificis  Molt nocives  Baixa  MO 

RISCOS ANTRÒPICS 

Agressions per part dels ocupants, baralles o 
aldarulls 

Molt nocives  Baixa  MO 

Incompliments normatives d'ús  Molt nocives  Baixa  MO 
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1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral 
 
Són aquells riscos que impliquen l’afectació a les persones, encara que aquestes no estiguin 

relacionades amb un risc a les instal·lacions. Són deguts principalment a la manca d’atenció o 

conductes inapropiades. 
 
Per al rebaix del pH de la piscina    s’utilitza àcid sulfúric de nom comercial pH Minor Líquido, cal 

realitzar una ventilació adequada del local on s’emmagatzema, cal utilitzar indumentària que 

protegeixi completament la pell, ulleres de seguretat i guants protectors, no és necessària 

protecció respiratòria. Pot provocar cremades greus, és corrosiu en contacte amb els ulls, la pell, 

per ingestió (risc de perforació) i inhalació. 

 

 

RISCOS LABORALS 

   CONSEQÜÈNCIES  PROBABILITAT  AVALUACIÓ 

Caigudes. Talls i cops.   Nocives  Mitja  MO 

Cremades  Molt nocives  Baixa  MO 

Electrocució  Molt nocives  Baixa  MO 

Manipulació de productes químics per al 
tractament de la piscina 

Molt nocives  Baixa  MO 

 

 

1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs 
 
Els riscos externs tenen origen a l’entorn exterior de l’activitat, així la identificació i anàlisi dels 

riscos externs cal buscar-les fora del recinte. Un primer pas és consultar els riscos especials o 

específics contemplats al pla de protecció civil municipal que puguin afectar al càmping Verneda 

(al que no s’hi ha tingut accés), pel que s’ha fet la consulta als plans de protecció civil de la 

Generalitat que a continuació s’exposen. 
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PLANIFICACIÓ MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 

PLANIFICACIÓ MUNICIPAL 

TIPUS PAM 
OBLIGATORI 

RECOMANAT CRITERI  VIGÈNCIA 
SÍ  NO 

PAM AEROCAT    X       

PAM ALLAUCAT  X     
Carretera, edifici, 

elèctriques 
No homologat 

PAM CAMCAT     X       

PAM INFOCAT  X      Vulnerabilitat  No homologat 

PAM INUNCAT  X      Molt alt  Pendent de revisió 

PAM NEUCAT  X      Altitud  Pendent de revisió 

PAMEN PENTA    X       

PAM PLASEQCAT     X          

PAM RADCAT      X       

PAM SISMICAT  X       
Intensitat sísmica VIII. 

Superació llidar 
d’intensitat 

No homologat 

PAM TRANSCAT      X  Intersecció   No homologat  

PBEM AEROCAT     X          

PBEM PROCICAT 
FERROCARRIL 

   X          

PBEM PROCICAT  X      Tot l’any  Homologat 

PBEM PROCICAT FLIX      X          



 

51  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

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

 
 

DEFINICIÓ DE RISCOS EN EL MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 

DEFINICIÓ DE RISCOS 
AFECCIÓ 

OBSERVACIONS 
SI  NO 

RISCOS EN EL TRANSPORT 

RISC TRANSPORT FERROCARRIL     X    

RISC AERONÀUTIC     X    

RISCOS TECNOLÒGICS 

RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS     X    

RISC TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES  X  En la carretera N‐230  

RISC QUÍMIC EN ELS CONDUCTES DE MATÈRIES 
PERILLOSES 

   X    

RISC NUCLEAR     X    

RISC RADIOLÒGIC     X    

RISC DE CONTAMINACIÓ MARINA     X    

RISCOS NATURALS 

RISC D'INUNDACIONS 

ZONES INUNDABLES T500  X       

ZONES INUNDABLES T100  X      

ZONES INUNDABLES T50  X      

CONS DE DEJECCIÓ  X    
Con de dejecció actiu en la zona del 
camp de futbol. Influència de con en 
edifici principal i piscines 

ZONES POTENCIALMENT 
INUNDABLES 

   X    

PUNTS D'ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA 

 X 
 

S'indiquen dos punts d'actuació 
prioritària per risc d'inundació  

TEMPS TRÀNSIT     X    

SIRENES PRESES     X    

SIRENES PRESES: 
COBERTURA 

   X    

RISC D'INCENDIS 
FORESTALS 

PERILL  X     Baix 

VULNERABILITAT  X     Molt Alta 

RISC DE NEVADES 

INSTAL∙LACIONS DE GAS     X    

SUBESTACIONS ELÈCTR.     X    

VIES PRIORITÀRIES  X    
La carretera N‐230 és una via 
prioritària en cas de risc de nevades 

RISC SÍSMIC  INTENSITAT  X    
Risc amb grau d'intensitat VIII sobre 
una escala de XII (escala MSK) 

RISC D'ALLAUS 

ZONES ALLAUS     X    

OBSERVACIONS D'ALLAUS     X    

ENQUESTA D'ALLAUS     X    
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Es consideren riscos externs tots aquells originats a l’exterior de les instal·lacions del càmping o 

de forma independent a la seva activitat, però que puguin afectar de forma directa.  
 
Els riscos externs del càmping s’han classificat en tres tipologies diferents: 
 

 Els produïts per fenòmens naturals: on s’han inclòs els riscos d’inundació, sisme, 

neu i glaç, caiguda de llamp, tempesta i ventada, incendi forestal, caiguda de 

blocs, inestabilitat de vessants, allaus. 
 

 Aquells produïts per activitats veïnes o també riscos antròpics (aquells ocasionats 

per l’activitat humana): transport de matèries perilloses, explosió i incendi en 

benzinera. 
 

 Amenaça terrorista: agressió química, amenaça de bomba. 

 

 

1.6.4.1.-  Fenòmens naturals 
 
El risc més important en el càmping Verneda  és el d’inundació. 
 
El elements més vulnerables davant de fenòmens naturals són les places d’acampada mòbils, 

caravanes i sobretot tendes de campanya. 
 
 
Risc d’inudació 
 
El municipi de Vielha e Mijaran té pendent la revisió del Pla d’Actuació Municipal Inuncat. El risc 

d’inundació existeix per les crescudes de caràcter catastròfic fruit de la convergència de factors 

diversos com poden ser la irregularitat interanual de les precipitacions, l’especial configuració de 

la xarxa hidrogràfica, la insuficient canalització de torrents, rieres,.. 
 

Segons l’especificat en el mapa de riscos de Catalunya, el càmping Verneda es marca afectat 

per la inundabilitat T50, T100 i T500, amb dues zones d’actuació prioritària. I amb la influència 

d’un con de dejecció en la zona de les piscines i un con de dejecció actiu en la zona del camp de 

futbol. 

 

A l’entorn del càmping Verneda es troben 3 cursos fluvials amb les següents característiques: 

 

- Torrent de Sartigaspònt neix al Bosc de Gèles e Montpius i discorre de sud a nord, fins 

arribar a la zona de Sartigaspònt, on conflueix amb el riu Garona. El punt de confluència 

es troba pocs metres aigües amunt del pont sobre el riu Garona que comunica les dues 

parts del càmping. (Superfície de conca 0,65 km2) 
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- Torrent Coma deth Ceridèr té el seu naixement a la zona del Bosc de Gèles e Montpius 

i transcorre per la Coma deth Ceridèr, fins arribar al límit sud del càmping Verneda, on es 

troba entubat per sota el càmping i fins al riu Garona. (Superfície de conca 0,61 km2) 
 

- Riu Garona neix al Pla de Beret i acaba desenbocant a l’oceà Atlàntic. Té una longitud 

total de 647 km i un conca de 55.000 km2. Des del seu naixement fins arribar al càmping 

Verneda transcorre 35,1 km, passant pel nucli de Vielha. La conca acumulada en aquesta 

alçada té una superfície de 360 km2 i aigües amunt del càmping no existeix cap 

infraestructura a considerar. 

 

Estudi d’inundabilitat ACA 2010  

 

Al novembre de 2010 l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar l’estudi d’inundabilitat bàsic de 

detall del càmping Verneda per tal de caracteritzar la zona inundable d’aquesta instal·lació i 

determinar el perill dins els diferents sectors del càmping en cas d’avinguda. 

 

L’anàlisi d’inundabilitat es va basar en la modelització hidràulica del riu Garona, de dinàmica 

tipus fluvial, així com del torrent de Sartigàspont i el torrent de Coma deth Ceridèr, ambdós amb 

possible desenvolupament de dinàmiques de tipus torrencial i fluxos hirperconcentrat.  

 

En primer lloc, es va realitzar un estudi hidrològic per calcular els cabals màxims d’escorrentiu 

superficial a la conca del torrent de Sartigàspont i a la conca del torrent Coma deth Ceridèr per 

als períodes de retorn 50, 100 i 500 anys mitjançant l’aplicació del Mètode Racional. Referent al 

riu Garona no es va realitzar cap estudi hidrològic i es va extreure la informació de l’”Estudi 

d’inundabilitat per l’àmbit de Vielha i Mijaran” (abril 2004 Interreg IIIA). 

 

Després es va realitzar un estudi hidràulic del torrent de Sartigàspont i del torrent Coma deth 

Ceridèr per analitzar el comportament del moviment del fluc en aquests cursos. La modelització 

hidràulica dels torrents s’ha basat en la hipòtesi de flux bidimensional i la utilització del model 

GUAD2D. L’estudi es va realitzar a partir de la cartografia 1:5000 de l’ICC (separació de corbes 

de nivell cada 5 metres). Referent a la Garona, els resultats de l’estudi hidràulic provenen de 

l’”Estudi d’inundabilitat per l’àmbit de Vielha i Mijaran” (abril 2004 Interrreg IIIA). 

 

Finalment, i per tal de complementar l’estudi hidràulic, es va realitzar un anàlisi geomorfològic de 

l’àmbit d’estudi partint de la informació recollida en l’estudi de “Millora de la cartografia de zones 

potencialment inundables segons criteris geomorfològics del Conveni de col·laboració IGC-ACA” 

(2006-2008), interpretant la morfologia del terreny en l’àmbit del càmping i estudiant l’existència 

de cons de dejecció. 
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Les conclusions a les que arriba aquest estudi són: 

 
1. El càmping Verneda podria quedar afectat per cabals superiors a 300 m3/s en el riu Garona. 

2. L’alt pendent del vessant del marge dret i el fet que la carretera situada al marge esquerre es troba 

a una cota molt superior, afavoreixen que qualsevol desbordament de la Garona afecti a la 

supeficie del càmping. 

3. El pont d’unió dels dos sectors del càmping és un punt crític ja que presenta una capacitat 

insuficient per a 200 m3/s en la Garona, agreujant la perillositat que pateix el càmping en cas 

d’avinguda. 

4. El desbordament de la Garona no només afecta el càmping Verneda sinó que també quedarien 

afectats el càmping Artiganés situat al marge dret del riu (aigües amunt del càmping Verneda), així 

com les edificacions situades també aigües amunt del càmping al marge dret de la Garona. 

5. El torrent Coma deth Ceridèr pot provocar afeccions dins el càmping. En cas de produir-se 

aquestes afeccions per inundació són més probables en la meitat sud del càmping, situada en el 

marge esquerre del riu Garona, degut a la morfologia del terreny, tot i que no es descarten altres 

zones d’afecció. 

6. El torrent de Sartigàspont pot produir afeccions molt lleus en l’extrem est del marge esquerre del 

riu Garona, zona no contemplada per la utilització per part del usuaris del cpamping, tot i que no 

es descarten altres possibles zones d’afecció. En cas d’afectar aquesta zona podria quedar 

inutilitzat el pont d’accés a la zona d’acampada del càmping, deixant incomunicada la part del 

càmping situada en el marge esquerre del riu Garona. 

7. La complexitat inherent al comportament hidrodinàmic d’un riu en règim d’avinguda (transport de 

sediments, canvis de morfologia, fenòmens transitoris i erosions locals, corrents secundaris, 

pèrdues localitzades d’energia, etc.) fa que l’estudi s’hagi d’interpretar en tot moment com una 

aproximació a la realitat. No s’ha d’oblidar que les línies d’inundació dibuixades tenen un cert 

marge d’error, proporcional a la qualitat de les dades de partida (hidrològiques i cartogràfiques) i la 

idoneïtat del model de càlcul hidràulic; ambdós factors han estat curosament tractats amb la 

finalitat de minimitzar l’error en els resultats. 

 

Mapes MAPRI (CHE) 

 

Actualitzats l’any 2016. Els cabals considerats per la CHE en aquest tram del riu Garona són de 

116 m3/s per als 10 anys de període de retorn, 397 m3/s per als 100 anys i de 703 m3/s per al de 

500 anys (a la pàgina següent s’adjunta la imatge de la inundabilitat del tram de riu Garona a 

l’alçada del càmping per l’avinguda de 500 anys i la zona de flux preferent). 

 

En la comarca de la Val d’Aran aquests mapes s’han actualitzat, per tal de tenir en compte les 

modificacions realitzades a la llera del riu Garona, arran de les actuacions d’emergència que es 

van fer després de les inundacions del juny de 2013.  
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Situació actual  

 

L’afecció més greu que ha tingut el càmping des de la seva existència han estat les inundacions 

produïdes el 18 juny del 2013. La important crescuda del riu Garona va ser conseqüència de la 

suma de dos aspectes, les quantioses precipitacions registrades a la Val d’Aran els dies 17 i 18 

de juny, i un desgel superior a l’habitual, fruit del qual el riu ja portava un cabal per sobre de 

l’habitual. Les acumulacions de neu a mitjans de juny del 2013 eren excepcionals, i cal afegir-hi 

l’efecte amplificador de la cobertura nival (que suposa una capacitat nul·la de retenció), més 

l’aportació suplementària d’aigua per fusió deguda a la pluja. Segons dades de l’anuari de dades 

hidrològiques, ens hauríem de remuntar al període 1937 a 1938 per trobar cabals instantanis 

similars fluents pel riu. 

 

L’afecció al càmping es va produir en el marge esquerre, on el riu Garona va socavar el talús 

d’aquest marge, provocant la caiguda de dos bungalous i un mòbil-home (que actualment ja no 

s’han tornat a col·locar). Arran d’aquest incident el titular del càmping ha realitzat les següents 

actuacions, tal i com es descriu en el dictamen tècnic realitzat per Frasa en data 5 d’abril de 

2014 i presentat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per tal de legalitzar les actuacions: 
 

- Reconstrucció de l’escullera en l’entrada del riu Garona al sector del càmping. Es tracta d’un tram 

de 50 m de longitud, en el marge dret del riu.  Aquí l’escullera s’ha cimentat a 2 metres de 

fondària, mitjançant formigó ciclopi i s’ha reparat el mur. En aquesta zona s’inclou també un tram 

en el marge esquerre, de 16 metres de longitud, on es va reparar l’escullera sota el pont d’accés al 

càmping. 

- Reparació i construcció de 78 metres d’escullera, en el marge esquerre del riu Garona, en el 

sector on s’ubiquen els bungalous. Aquí l’escullera es va cimentar a 2 metres de fondària i es va 

reconstruir el mur, a la vegada que es va donar més amplada al llit. També es va retirar del llit un 

arbrat de pollancres, que suposaven un risc potencial per obstrucció al corrent hídric, obstable 

incrementat per l’arrelament dels arbres i la caiguda de rames. 

- Escollera de nova construcció de 240 metres de longitud, per evitar els efectes de l’erosió del llit, a 

favor de la concavitat del riu. Aquesta nova escullera s’ha aixecat fins igualar en alçada amb la 

plataforma definida per l’antiga terrassa al·luvial, en la que s’ubica el càmping, i en la que es va 

obrir llera el riu en l’actual període interglacial. Igualment s’han eliminat obstacles en el llit, 

regularitzant-lo i s’ha guanyat amplitud pel corrent fluvial. 

 

Per aquest motiu es decideix realitzar un nou estudi d’inundabilitat, a partir d’un nou aixecament 

topogràfic que reflecteixi la situació actual deprés de la realització de les esmentades actuacions 

de reparació i millora a la llera del riu Garona. L’estudi d’inundabilitat és realitzat per l’enginyer de 

camins Sr. Joan Gàndara Tolsà (URBEG, SLP) i s’inclou com a document justificatiu en el Pla 

Especial urbanístic d’ordenació i millora del càmping Verneda. 
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L’estudi contempla la situació actual, havent executat l’obra de millora d’ampliació de secció del 

riu Garona en unes zones concretes aigües amunt i agües avall del pont (veure plànol 10.1).  En 

l’estudi d’inundabilitat també es contempla una situació futura que es planteja en el Pla Especial, 

que correspon al recreixement d’una zona destinada a bungalous situada al costat de l’edifici de 

serveis. En aquest estudi d’inundabilitat es conclou que: 
 

a) En la situació actual, la zona destinada a bungalous i acampada del marge esquerre del riu 

Garona és inundable totalment per al període de retorn de 500 anys. Per al període de retorn de 

100 anys es produeix una inundació parcial de la zona d’acampada del marge esquerre, aigües 

avall del pont d’accés, afectant 9 dels 15 bungalous existents. De tots ells, són 5 els que se situen 

sobre el fluxe preferent. 
 

b) En la situació proposada modificada, la zona destinada a nous bungalous i que es pretén 

recrèixer, requereix d’una alçada mínima de recreixment de 0,32 m i les sobreelevacions 

estimades amb el model bidimensional per al període de retorn de 500 anys per la modificació de 

la topografia són inferiors a 30 cm. Tampoc s’han detectat variacions importants del fluxe de 

velocitats. No s’alteren els fluxes de període de retorn de 10 i 100 anys, al no interceptar-se amb el 

recreixement proposat.  

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com a nocives i la probabilitat mitja, 

obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

 

Risc de ruptura de presa 
 
A la Val d’Aran només hi ha una presa que està situada al municipi de Naut Aran i que embassa 

l'estany de la Restanca, ubicat a 2.007 metres d'altitud. Aquest estany s'encarrega de recol·lectar 

les aigües que provenen del circ lacustre de Rius, muntanya amunt, i de recanalitzar-les, a través 

de la presa, cap al centre de la vall. El pantà dels Llacs Val d'Aran és un embassament, les 

aigües del qual alimenten el barranc de Rius i més avall el riu de Valarties, tributari del 

riu Garona.  

 

El risc és considera inexistent, atès que el càmping està molt allunyat d’aquest embassament, 

l’afecció que podria produir és un augment de cabal del riu Garona, per l’aportació del riu 

Valarties. 

 

 

Risc sísmic 

 

És el risc dels danys o les pèrdues en vides que pot produir un terratrèmol, sovint valorat en 

costos econòmics. La perillositat sísmica es defineix com la probabilitat que en un lloc determinat 

i durant un període de temps de referència  s’esdevingui un terratrèmol que depassi una 
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intensitat determinada. La vulnerabilitat sísmica és la susceptibilitat d’un element vulnerable a 

partir un dany causat per un sisme. 

 

Segons el mapa de riscos de Catalunya la zona on s’ubica el càmping està qualificada amb un 

grau d’intensitat de VIII sobre una escala de XII (escala MSK). A partir del grau VIII, en ocasions 

es produeix la ruptura d’algunes juntes de canalitzacions, els danys importants a les línies vitals 

es troben a partir d’intensitat IX i greus a partir d’intensitat X. 

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com nocives i la probabilitat baixa, 

obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

 

Nevades i glaçades  

 

Per criteri d’altitud, el municipi de Vielha e Mijaran té l’obligatorietat de disposar del Pla 

d’Actuació Municipal Neucat, segons el mapa de riscos de Catalunya, aquest es troba pendent 

de revisió. És un risc que no s’associa a víctimes ni grans catàstrofes, sinó a la incapacitat de 

garantir el normal funcionament dels serveis essencials i als problemes de mobilitat que es 

produeixen. Així la problemàtica que pot ocasionar aquest risc en el càmping Verneda serà que 

es puguin garantir els subministraments bàsics, especialment aigua i electricitat. Pel que fa a la 

mobilitat es podrà actuar en els vials d’accés (neteja i estesa de sal). 
 
La carretera N-230, en el seu pas pel municipi de Vielha e Mijaran, està qualificada com d’alta 

prioritat per ser una via de comunicació indispensable. En els mesos d’hivern el càmping 

Verneda es troba en situació de temporada baixa, i només està obert els caps de setmana i sota 

demanda, de manera que encara que la seva activitat sigui més baixa que a l’estiu, també està 

exposat al risc de nevades i glaçades, de manera que haurà de preveure les actuacions 

necessàries per a una mobilitat en condicions segures.  
 
Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com nocives i la probabilitat mitja, 

obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

 

Caiguda de llamp  

 

El càmping Verneda no disposa de cap parallamps. 

 

Tenint en compte que no hi ha cap edificació situada en un punt alt i que els dos edificis existents 

(edifici principal i edifici de serveis) estan rodejats d’arbres, així com les places d’acampada fixes 

(bungalous) el risc és petit.  

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com nocives i la probabilitat baixa, 

obtenint una avaluació de risc tolerable (TO). 
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De tota manera segons el CTE DBSU-8, es realitza el càlcul per comprovar la seva obligatorietat, 

resultant que en cap dels dos edificis és obligatori. A continuació s’adjunten els fulls de càlcul. 
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Tempestes i ventades 
 

Destacar la vulnerabilitat de les places mòbils, sobretot tendes de campanya, davant aquest risc. 

En el càmping no es disposa de cap element de subjecció d’aquest tipus de places.  
 
Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com nocives i la probabilitat mitja, 

obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

 

Incendi forestal 

 

El municipi de Vielha e Mijaran no disposa del Pla d’Actuació Municipal Infocat homologat. 

Segons el mapa de riscos de Catalunya la zona o s’ubica el càmping Verneda es qualifica de 

perill baix i vulnerabilitat molt alta.  

 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, el càmping se situa entre la carretera N-230 i el camí 

Reiau, quedant travessat longitudinalment de llevant a ponent pel riu Garona. Referent a les 

masses boscoses, al nord, limitant amb la carretera N-230 hi ha la zona anomenada Sarriuèra i 

al sud, limitant amb el camí Reiau hi ha les zones Sartigaspònt i Prats deth Bòsc, just al costat 

del camí Reiau.  Tot i que la zona boscosa està molt propera al càmping, el terreny està sempre 

molt humit degut a varis cursos d’aigua que hi ha, pel que el perill que es pugui originar un 

incendi és baix. Originàriament la finca familiar anomenada Verneda es caracteritzava per ser 

una zona humida d’aigües estancades, pel que en construir el càmping es va fer necessària la 

realització d’una xarxa de drenatges i el seu corresponent desguàs al riu. Efectivament el curs 

d’aigua Coma deth Ceridèr és canalitzat abans d’entrar al càmping fins la Garona i sobre el 

terreny s’observen varis cursos d’aigua en tot el vessant sud que limita amb el càmping.  

 

Segons el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, en 

l’article 8 referent a les àrees recreatives i àrees d’acampada s’estableix que aquestes han de 

disposar al seu voltant d’una zona de protecció de 25 metres, aquesta zona de protecció ja és 

existent, atès que, els conreus herbacis envolten el càmping en una franja superior als 100 m. El 

municipi de Viella e Mijaran no està inclòs en l’annex del present decret, per tant no té 

l’obligatorietat de disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendis situats al perímetre exterior del 

càmping. 

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com molt nocives i la probabilitat 

baixa, obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 
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Caiguda de blocs i inestabilitat de vessants 

 

Segons el mapa de riscos, la zona del càmping situada al marge dret de la Garona i ocupada per 

l’edifici principal i les piscines, està qualificada com a zona d’influència d’un con de dejecció, i la 

zona del marge esquerre de la Garona on hi ha el camp de futbol es marca afectada per un con 

de dejecció actiu. No obstant, segons l’informe preliminar dels efectes dels aiguats i riuada del 18 

de juny de 2013 a la conca de la Garona, realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) al 

juny de 2013, es van registrar els cons de dejecció que van tenir activitat i els que no. En la zona 

del càmping Verneda no s’indica cap con de dejecció. Referent a l’estabilitat de talussos, en 

ambdós marges del càmping sí que van detectar-se escarpaments d’alçades inferiors a 1 metre 

(plànol nº 1 de l’annex 2 de l’esmentat estudi). Al ser un estudi de detall de la zona, es considera 

com a més fiable que la informació inclosa en el mapa de riscos. 

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com molt nocives i la probabilitat 

baixa, obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 
 
 

Allaus 

 

Tot i que el municipi té l’obligatorietat de realitzar el Pla d’Actuació Municipal Allaucat, la zona on 

s’ubica el càmping no es marca com a zona d’afecció per allaus. De manera que aquest risc es 

considera inexistent. 

 

 

1.6.4.2.-  Activitats veïnes 
 

Les activitats veïnes que aporten riscos al càmping són: 
 

 

Transport de matèries perilloses 

 

En el mapa de riscos s’indica el nivell de perill per a cada municipi en relació al transport de 

mercaderies perilloses per mode viari. El nivell de perill té en compte, a banda del flux de 

mercaderies perilloses, la tipologia de les substàncies transportades i l'índex EuroRAP del tram 

de la via. El perill pot venir donat per un tram de xarxa viària que travessi el terme municipal o bé 

per un tram que, sense travessar el territori, es trobi a una distància igual o inferior a 500 metres 

del terme municipal. Així, és qualifica la carretera N-230, al seu pas pel municipi de Vielha e 

Mijaran de nivell de flux moderat i amb un nivell de perill alt. 
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El càmping Verneda se situa al km 171 de l’esmentada carretera, de manera que cal preveure la 

possibilitat d’ocurrència d’un accident de transport de mercaderies perilloses i que el càmping 

resulti afectat pel radi d’acció de la fuita o explosió. En cas que la categoria del succés sigui 1, 2 

o 3 (classificació Pla Transcat) s’haurà d’activar l’esmentat Pla Especial en el seu nivell d’Alerta 

(1) o d’Emergència (2, 3), procedint al confinament (si es produeix un núvol tòxic com a 

conseqüència d’una fuita de productes tòxics) o evacuació de les persones (en cas que hi hagi 

una explosió) segons recomanacions de Protecció Civil en cada cas concret.  
 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com molt nocives i la probabilitat 

baixa, obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

Proximitat d’infraestructures de transport 

 

L’accés al càmping es realitza directament des de la carretera N-230, sense cap carril de gir a 

l’esquerra.   

 

Per a l’avaluació del risc es consideren les conseqüències com a molt nocives i la probabilitat 

baixa, obtenint una avaluació de risc moderat (MO). 

 

Aquestes activitats s’indiquen en el plànol nº 5 corresponent a la identificació de riscos.  

 

 

1.6.4.3.-  Amenaça terrorista 
 
Es considera molt poc probable que es pugui donar aquesta situació, no obstant el càmping 

haurà de preveure les mesures d’avís i tenir previst el procediment d’evacuació per si es dóna el 

cas. 
 
A continuació s’adjunta una taula on es descriuen els principals riscos externs i se’n fa la seva 

avaluació.  
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RISCOS EXTERNS 

   CONSEQÜÈNCIES  PROBABILITAT  AVALUACIÓ 

FENÒMENS NATURALS  

Inundacions  Nocives  Mitja  Moderat (MO) 

Terratrèmols  Molt Nocives  Baixa  Moderat (MO) 

Nevades i glaçades  Nocives  Mitja  Moderat (MO) 

Caiguda de llamp   Nocives  Baixa  Tolerable (TO) 

Tempestes i ventades  Nocives  Mitja  Moderat (MO) 

Incendi forestal  Molt nocives  Baixa  Moderat (MO) 

Caiguda de blocs  Molt nocives  Baixa  Moderat (MO) 

Inestabilitat de vessants  Molt nocives  Baixa  Moderat (MO) 

Allaus  No existeix  

ACTIVITATS VEÏNES 

Transport de matèries perilloses  Molt nocives  Baixa  Moderat (MO) 

Proximitat infraestructures de transport  Molt nocives  Baixa  Moderat (MO) 

AMENAÇA TERRORISTA 

Agressió química  Nocives  Baixa  Tolerable (TO)  

Amenaça de bomba  Nocives  Baixa   Tolerable (TO)  

 
 

1.6.5 Avaluació de les condicions d’evacuació 
 
Les condicions d’evacuació les composen els recorreguts i les vies de sortida, habituals o no, 

que en cas d’emergència, fan possible el desplaçament dels ocupants del càmping fins un espai 

segur. Aquestes vies han de ser practicables, és a dir, no poden haver-hi portes tancades amb 

clau o amb candaus ni objectes que obstaculitzin les vies d’evacuació. 
 
El Pla d’autoprotecció enumera les vies d’evacuació del càmping i fa una avaluació de la seva 

idoneïtat.  
 
Segons s’explicita en el Decret 170/1999, de 19 d’octubre, pel que es regulen els Campaments 

Públics de Turisme, Campaments privats i zones d’Acampada Municipal, en el seu article 20 

referent als sistemes de seguretat contra incendis i evacuació es diu que l’obertura de totes les 

portes a utilitzar en cas d’incendis haurà de ser de doble sentit o, almenys, en el sentit de la 

sortida. 

 

En els plànols nº 9 es grafien els recorreguts d’evacuació fins l’entrada principal del càmping, 

des de totes les unitats d’acampada, tant per la situació actual, com per la situació futura 

prevista. 
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1.6.5.1.- Càlcul de l’amplada necessària dels vials d’evacuació 
 
Per al càlcul dels elements d’evacuació s’utilitza la taula 4.1 del DB-SI del CTE. Així per a zones 

a l’aire lliure (passos, passadissos i rampes): 
 

 A ≥ P / 600  
 

A: amplada en m  

P: nombre de persones a evacuar  
 
Tenint en compte que l’ocupació màxima del càmping serà de 583 persones (veure apartat 

1.5.5.- usuaris potencials) es necessitaria una amplada mínima de: A ≥ 583 / 600 = 0,97 m. 
 
Aquesta amplada mínima la compleixen la totalitat dels vials per a transit rodat.  

 

 

1.6.5.2.- Càlcul del temps d’evacuació 
 
Segons la nota tècnica NTP 436 del Instituto Nacional de Seguretat e Higiene en el Trabajo el 

temps d’evacuació és la suma de quatre temps: 
 

- Temps de detecció tD: que compren des de l’inici de l’emergència fins que la persona 

responsable inicia l’alarma. Aquest temps a la vegada es pot desglossar em el temps de 

detecció automàtica o humana, el de comprovació de l’emergència i el d’avís per iniciar 

l’alarma.  
 

- Temps d’alarma tA: és el propi de l’emissió dels missatges corresponents (per 

megafonia, llums o sons codificats). Aquest temps depèn de la bondat tècnica i de 

comunicació col·lectiva dels esmentats missatges. No ha de ser superior a 1 minut. 
 

- Temps de retard tR: és l’assignat per a que el col·lectiu de persones a evacuar assimilin 

els missatges d’alarma i iniciïn el moviment cap als itineraris corresponents de sortida. 

Influeix d’una manera important e la disminució de tR l’eficàcia de la comunicació dels 

missatges i la bona organització del personal d’ajuda per a l’evacuació. 
 

- Temps propi d’evacuació tPE: s’inicia en el moment que les primeres persones utilitzen 

les vies d’evacuació amb intenció de sortir al lloc segur preindicat. Es pot comptar 

aproximadament des de la sortida del primer evacuat des del punt més desfavorable o 

allunyat de la sortida d’emergència. Així, com més sortides es disposin més curts seran 

els recorreguts d’evacuació i més petit el temps propi d’evacuació.  
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El temps total d’evacuació hauria de ser òbviament inferior al menor dels temps de resistència 

dels materials que limiten els itineraris d’evacuació, o, en el cas del risc d’inundació, inferior al 

temps en que les parcel·les comencen a ser afectades per la inundació. Cal considerar també 

que les esmentades vies d’evacuació han de complir amb les condicions mínimes de protecció. 
 

Es realitza el càlcul del temps d’evacuació per al risc més important del càmping Verneda,  que 

és el d’inundació, fent dos supòsits: un per la situació actual del càmping (amb la configuració i 

usuaris potencials actuals) i un altre per la situació futura (amb la configuració i usuaris 

potencials previstos en el Pla Especial on es defineix l’ordenació i millora que servirà per 

legalitzar les instal·lacions del càmping Verneda). Per a la situació actual caldrà evacuar tot el 

marge esquerre del càmping i per a la situació futura prevista també caldrà evacuar de tot el 

marge esquerre del càmping a excepció de la zona on es preveu ubicar els mòbils-home, al sud 

del Camí Reiau. 
 

Les consideracions a tenir en compte pel càlcul del temps d’evacuació en el cas de risc 

d’emergència per inundació són: 
 

- Per al càlcul del temps propi d’evacuació es considerarà el temps obtingut amb el 

programa de càlcul Pathfinder, aplicant posteriorment una correcció per assimilar el 

temps d’evacuació al que s’obtindria amb el programa Legion. Els resultats de càlcul més 

detallats s’inclouen en l’annex VI.  
 

- Per al càlcul no es consideren els vials per a vianants, la utilització dels quals podria 

optimitzar el temps total d’evacuació. 
 

El temps propi d’evacuació que s’ha obtingut amb el programa Pathfinder ha estat de 11,6 

minuts per a la situació actual i de 10,7 minuts per a la situació prevista en un futur, temps que 

s’ha corregit per assimilar al càlcul del programa Legion resultant 22,81 minuts per a la situació 

actual i de 20,72 minuts per a la situació prevista en un futur.  

 

Així el temps total d’evacuació, en el cas més desfavorable d’ocupació màxima del càmping 

serà:  

 

- Temps de detecció tD: Si l’emergència ha de detectar-se pel personal present o de 

vigilància aquest temps podria oscil·lar entre un màxim de 10 minuts però en cas d’haver-

hi una central d’alarma automatitzada hauria de ser de menys d’1 minut. Al no disposar 

de cap central d’alarma es considerarà un temps màxim de 10 minuts. 

 

- Temps d’alarma tA: es considerarà 1 minut. 
 

- Temps de retard tR: es considera un temps de 1,5 minuts  

 

- Temps propi d’evacuació tPE: es considera el temps necessari per arribar al punt de 

trobada de l’evacuació o lloc segur.  
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El temps total d’evacuació a la zona del punt de trobada davant l’edifici principal és: 

  

Situació actual:  

 

TE = tD + tA + tR + tPE = 10 minuts + 1 minut + 1,5 minuts + 22,81 minuts = 35,31 minuts 

 

Situació futura:  

 

TE = tD + tA + tR + tPE = 10 minuts + 1 minut + 1,5 minuts + 20,72 minuts = 33,22 minuts 

 

En cas de risc d’inundació s’evacuarà als usuaris del càmping a la zona de sortida, amb punt de 

reunió davant l’edifici principal (veure plànol 11.1).  
 
Per qualsevol altre accident que obligui a evacuar als usuaris a l’exterior del càmping, a part de 

l’entrada principal, hi ha quatre sortides més que accedeixen totes elles al camí Reiau. 

 

1.6.5.3.- Punt de reunió 
 
El punt de reunió o punt de trobada per a l’evacuació a fora de les instal·lacions del càmping o 

confinament en l’edifici principal serà en la zona situada davant l’esmentat edifici, amb superfície 

disponible de 346 m2. Veure plànol 11.1 
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1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament 
 
Es defineix confinament com l’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior. 

Aquesta acció comportarà obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d’aire, després 

d’haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació. 
 
Per al càlcul dels ocupants, els recintes de confinament s’han considerat com a espais de 

pública concurrència amb zones de públic dret amb una densitat de 0,25 m2/persona. S’ha tingut 

en compte que la superfície útil dels recintes serà un 70% de la superfície total degut al mobiliari 

existent. 
 
En el cas del càmping Verneda es pot disposar dels següents recintes de confinament, situats a 

l’edifici principal i a l’edifici de serveis del marge esquerre del càmping. 

 

CONDICIONS DE CONFINAMENT 

INSTAL∙LACIONS DEL PROPI CÀMPING 

ZONA  DESCRIPCIÓ ESPAI 

EDIFICIS TANCATS 

Sup. total  Sup. útil 
Persones 

(0,25m2/pers) 

EDIFICI PRINCIPAL   
Planta Baixa 

Menjador  38,00  26,60  106 

Vestíbul  25,20  17,64  71 

EDIFICI PRINCIPAL   
Planta sota coberta 

Sala de jocs  88,50  61,95  248 

Sala TV  42,60  29,82  119 

EDIFICI DE SERVEIS      
Planta sota coberta 

Magatzem  50,09  35,06  140 

TOTAL    171,07  684 

 

A continuació s’adjunta un reportatge fotogràfic de les zones de confinament de l’edifici principal. 
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 EDIFICI PRINCIPAL – Planta Baixa 
 
 

  
 
 

      
 
 

  
 
 

   

Foto 4 : ESPAI MENJADOR  

Superf. Útil    : 26,60 m2 

Capacitat confinament  : 106 persones 

Foto 1 : VISTA GENERAL EDIFICI PRINCIPAL

Fotos 2 i 3 : VESTÍBUL 

Superf. Útil    : 17,64 m2 

Capacitat confinament  : 71 persones 
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 EDIFICI PRINCIPAL – Planta sota coberta 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

   
 
 

 

Foto 5 : Accés des del vestíbul a la planta sota 
coberta 

Foto 8 : SALA TV 

Superf. Útil    : 29,82 m2 

Capacitat confinament  : 119 persones 

Fotos 6 i 7 : SALA DE JOCS 

Superf. Útil    : 61,95 m2 

Capacitat confinament  : 248 persones 
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1.6.7 Diagrama de persones per zones 
 

En els plànols nº 7.1 i nº 7.2 es grafia la situació de les diferents tipologies de parcel·les i en les 

taules següents s’indica l’ocupació en funció de la tipologia de places distingint entre la situació 

actual i la situació prevista en el Pla Especial: 

 
 

NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA SITUACIÓ ACTUAL 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils  159  3  477 

Semi‐mòbils  0  3  0 

Fixes  23  3  69 

TOTAL 182     546 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 7.1: Zonificació actual 

 

 

NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA SITUACIÓ FUTURA PREVISTA 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils 
17  2  34 

103  3  309 

Semi‐mòbils  0  3  0 

Fixes  80  3  240 

TOTAL 200     583 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 7.2: Zonificació prevista   
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1.7 PLÀNOLS 

En l’annex III del present PAU s’adjunten els plànols que s’indiquen a continuació. Es marquen 

en negreta els referits en aquest document 1: 

 

1.- SITUACIÓ I ÍNDEX 

2.- EMPLAÇAMENT I ACTIVITATS VEÏNES 

3.- EMPLAÇAMENT: ORTOFOTOMAPA 

4.- EMPLAÇAMENT: CARTOFRÀFIC 

5.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

6.- INUNDABILITAT 

7.1- ORDENACIÓ ACTUAL  

7.2.- ORDENACIÓ FUTURA PREVISTA 

8.1.- VIALITAT ACTUAL 

8.2.- VIALITAT FUTURA PREVISTA 

9.1.- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ SITUACIÓ ACTUAL 

9.2.- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ SITUACIÓ FUTURA PREVISTA 

10.1.- MESURES D’AUTOPROTECCIÓ EXISTENTS EXTERIORS 

10.2.- MESURES D’AUTOPROTECCIÓ EXISTENTS EDIFICIS 

11.1.- MESURES CORRECTORES PROPOSADES INTERNES AL CÀMPING 

11.2.- MESURES CORRECTORES PROPOSADES EXTERNES AL CÀMPING 

 

1.7.1 Zones de risc 
 

En el plànol nº 5 es grafien les zones de risc de càmping.  

 

1.7.2 Zones vulnerables 
 

Totes les instal·lacions serien zona vulnerable, atès que el risc d’inundació afecta a tota la 

superficie del càmping. 

 

1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat 
 

En els plànols nº 7 es realitza la identificació de les diferents zones del càmping. 

 

1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas i 
electricitat) 

 
En el plànol nº 4 es grafien les escomeses d’aigua i electricitat.  
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DOCUMENT 2: 
 

INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES 
D’AUTOPROTECCIÓ 
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2 DOCUMENT 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures 
d’autoprotecció 

 

Definició 
Els mitjans disponibles són el conjunt de persones, màquines, equips i sistemes que serveixen 

per reduir o eliminar riscos i controlar les emergències que es puguin generar. 
 
A conseqüència d’això cal establir una organització dels mitjans humans i materials disponibles 

per a la prevenció i protecció del risc d’incendi o de qualsevol altre que pugui desembocar en 

una emergència. 
 
En l’Annex III del Decret 82/2010 s’estableixen els mitjans d’autoprotecció mínims dels 

establiments i/o activitats inclosos en el mateix. Pel cas del càmping Verneda que correspon a la 

classificació de càmpings no inclosos en els apartats A i B ubicats a les zones de risc definides 

als plans de protecció civil de la Generalitat, aquests mitjans mínims que estableix el Decret són:  
 
 Dispositius de vigilància: l’edifici està inclòs dins el grup B que són activitats no 

obligades a disposar mesures de seguetat. Són les que no generen un risc especial de 

patir un acte intencionat. Poden disposar de dispositius de vigilància i d’altres mesures de 

segurett, de manera facultativa. En cas que en disposin, estan sotmeses a l’obligatorietat 

de col·laborar amb les forces i cossos de seguretat. Així és de caràcter voluntari que la 

instal·lació disposi de vigilants de seguretat, sistema de videovigilància i la connexió a 

una central receptora d’alarmes.  
 
 Mitjans sanitaris: El Decret no estableix cap mitjà mínim sanitari per a aquest tipus 

d’establiment. En el cas dels càmpings els mitjans mínims sanitaris s’estableixen en 

ocupacions iguals o superiors a 2.000 persones. 
 

 Mitjans de prevenció, extinció d’incendis i salvaments: el Decret estableix 

l’obligatorietat de disposar d’Equip de Primera Intervenció (EPI). Es tracta d’un equip 

d’intervenció de nivell bàsic, amb una composició mínima de dues persones (el total 

disponible es determinarà en funció de la grandària i activitat de l’establiment). Aquest 

equip ha de tenir una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de 

situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant conats d’incendi, 

evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. La disposició d’Equip de Segona 

Intervenció (ESI, equip d’intervenció de nivell avançat) i d’Equip de Tercera Intervenció 

(ETI, equip d’alt nivell d’especialització) són voluntaris. 
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2.1 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

2.1.1 Sectorització 
 

La sectorització dels edificis està especificada en l’apartat 1.4.2 - 1.4.3 del Document 1. Referent 

als espais exteriors del càmping tindrem en compte dos tipus de sectoritzacions: 

 

2.1.1.1.- Sectorització per a riscos generals. 
 
No s’especifica el tipus de risc, adoptant com a criteri general les màximes sortides possibles per 

a realitzar una evacuació ràpida i segura. 
 
En el Document 1, apartat 1.3 Accessibilitat per ajuda externa., en l’apartat de Vialitat per ajuda 

externa, s’indiquen les sortides d’emergència existents o accessos per l’ajuda externa. En el 

plànol nº 9 s’indiquen les vies d’evacuació del càmping Verneda. 

 

2.1.1.2.- Sectorització per al risc d’inundació. 
 
La sectorització es realitza tenint en compte les parcel·les afectades per la inundació, 

considerant un període de retorn de 500 anys i les vies d’evacuació més segures fins arribar al 

punt de trobada on es farà la distribució a les zones de confinament o a l’exterior al càmping. 

 

La inundació per al període de retorn de 500 anys afecta a la totalitat de les unitats d’acampada 

situades en el marge esquerre del riu Garona, de manera que la sectorització per al risc 

d’inundació serà tot el marge esquerre del càmping. 
 
En el plànol nº 9 es grafien els recorreguts d’evacuació i la zona de reunió, tant per confinament, 

com per evacuació a l’exterior. 

 

2.1.2 Instal·lacions de detecció i avís 
 
Actualment el càmping Verneda no disposa de cap instal·lació de detecció i avís propi però sí 

que és usuari del servei de visualització dels sensors inalàmbrics remots que el Coselh Generau 

té instal·lats en varis trams del riu Garona (consell.smartyplanet.com) (veure plànol nº 11.2), de 

manera que pot rebre en temps real alertes i avisos, en qualsevol moment i des de qualsevol 

dispositiu amb connexió a internet. 
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2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis 
 
El càmping disposa dels següents elements d’extinció d’incendis: 

 
 14 ut d’extintors exteriors de pols seca de 6 kg ABC-27-183B  

 1 ut d’extintor exterior de pols seca carro de 50 kg ABC 

 6 ut d’extintors interiors de pols seca de 6 kg ABC-27-183B 

 1 ut d’extintor interior de CO2 

 1 ut de BIE exterior 

 1 ut hidrant exterior 
 

En el plànols nº 10 mesures d’autoprotecció existents de l’annex III es grafien aquestes 

instal·lacions. 

 

INSTAL∙LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

ELEMENT  TIPUS  CAPACITAT NOMBRE  UBICACIÓ 

Extintors exteriors  POLS A, B, C  6 kg  14 ut 

Fonts exteriors: 6 ut 

Darrere bungalous tipus "Cabanes": 3 ut 

Exterior bungalous: 3 ut 

Exterior edifici de serveis: 1 ut 

Exterior edifici magatzem: 1 ut 

Carro exterior  POLS A, B, C  50 kg  1 ut  Davant edifici de serveis 

Extintors interiors 

POLS A, B, C  6 kg  3 ut 

Ed. principal planta baixa: 1 ut (vestíbul) 

Ed. principal planta baixa: 1 ut (bar‐resta) 

Ed. principal planta baixa: 1 ut (bar‐resta) 

CO2  2 kg  1 ut  Ed. principal planta baixa: 1 ut (bar‐cuina) 

POLS A, B, C  6 kg  3 ut 
Ed. principal planta sota coberta: 2 ut (sala jocs) 

Ed. principal planta sota coberta: 1 ut (sala TV) 

Boca d'incendi 
equipada (BIE) 

      1 ut  En l'exterior caseta comptadors i QGP 

Hidrant         1 ut 
En l'exterior al costat del vial principal i davant del 
bungalou "Casteràs" 

 

 

2.1.4 Senyalització d’emergències  
 
2.1.3.1.- Enllumenat d’emergència. 
 
Actualment en el càmping Verneda no disposa de cap enllumenat d’emergència exterior. Els 

edificis sí que disposen d’enllumenat d’emergència en el seu interior (veure plànols 10.2 i 10.3). 
 
El càmping no disposa de grup electrogen. 



 

78  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

DOCUMENT 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 

 

2.1.3.2.- Rètols indicadors sortides d’emergència 
 
En el càmping hi ha quatre sortides d’emergència, (una d’accés rodat i tres d’accés a peu). No hi 

ha cap rètol en l’interior indicant la sortida principal ni cap de les sortides d’emergència. 

 

2.1.5 Equipaments per la lluita contra sinistres 
 

- Hi ha instal·lada una càmera de videovigilància, situada en el marge dret dret riu abans 
de creuar el pont.  
 

- Es disposa de tres botiquins, un en la recepció, un altre en la cuina i el tercer en el taller-

magatzem de la caseta situada davant l’edifici de serveis. 
 
 

En els plànols nº 10 mesures d’autoprotecció existents de l’annex III es grafien aquestes 

instal·lacions. 
 

 

2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES 

 
Els mitjans humans disponibles per l’Autoprotecció són el conjunt de persones que formen els 

equips d’Emergència. En el cas del càmping Verneda, qualsevol persona que formi part de la 

plantilla hauria de saber donar avís d’una emergència i de poder controlar-la en una primera 

instància, si disposa dels mitjans necessaris i sense posar-se en perill.  
 
L’objectiu de l’organització dels mitjans humans va dirigit a garantir l’evacuació dels ocupants i a 

la intervenció inmediata per a la limitació dels danys. 

 

En el Document nº 3 del present PAU s’inclou l’organigrama del l’equip d’emergència del 

càmping Verneda, en funció dels dies i les franges horaries del personal. En funció de la 

temporada i hora del dia varia el personal que treballa en el càmping i conseqüentment les 

persones disponibles en cas d’emergència: 
 

 En temporada baixa (Després de la Diada de l’11 de setembre a Sant Joan): 

a) Des de després de la Diada a l’1 de novembre el càmping està obert tots els dies. 

b) Després de Tots Sants fins el pont del 6-8 de desembre el càmping està tancat.  

c) Des del pont del 6-8 desembre a Setmana Santa, el càmping només està obert els 

caps de setmana i sobre demanda, i sols estan disponibles les places fixes. En les 

festes de Nadal i Setmana Santa el càmping està obert 

d) A partir de Setmana Santa el càmping ja està obert tots els dies 
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En temporada baixa, quan el càmping està obert la presència de persones, en funció de 

la franja horària, és la següent: 

de 8:00 a 9:30 h treballen 3 persones 

  de 9:30 a 13:00 h treballen 4 persones 

  de 13:00 a 13:30 h treballen 2 persones 

  de 13:30  a 15:00 h treballa 1 persona 

  de 15:00 a 16:30 h treballen 2 persones 

  de 16:30 a 19:00 h treballen 3 persones 

  de 19:00 a 20:30 h treballen 2 persones 

  de 20:30 a 21:00 h treballa 1 persona 

de 21:00 a 8:00 h no treballa ningú però hi ha una persona que viu 

permanentment al càmping 
 

 En temporada alta (Des de Sant Joan a la Diada de l’11 de setembre):  

a) El càmping està obert tots els dies i totes les places estan disponibles. 

b) Des del 30 de juny al 31 d’agost (excepte els diumenges) hi ha una persona 

encarregada de fer activitats. 

c) Des del 20 de juliol al 31 d’agost hi ha un vigilant nocturn. 

 

En temporada baixa, quan el càmping està obert la presència de persones, en funció de 

la franja horària, és la següent: 

de 8:00 a 9:00 h treballen 3 persones 

  de 9:00 a 10:00 h treballen 6 persones 

  de 10:00 a 13:00 h treballen 7* persones 

  de 13:00  a 15:00 h treballen 6* persones 

  de 15:00 a 17:00 h treballen 8 persones 

  de 17:00 a 18:00 h treballen 7* persones 

  de 18:00 a 20:00 h treballen 5* persones 

  de 20:00 a 21:00 h treballen 4 persones 

  de 21:00 a  23:00 h treballen 3** persones 

de 23:00 a 7:00 h treballa 1** persona, més la persona que viu 

permanentment al càmping.  

*una de les persones és l’encarregada de fer activitats 

**una de les persones és el vigilant nocturn 
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2.3 MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ. INUNDABILITAT 

   
La inundabilitat del càmping Verneda ve condicionada per la seva ubicació que es veu afectada 

pel riu Garona que el travessa de llevant a ponent. Les avingudes del riu Garona per a un 

període de retorn de 500 anys afecten a la totalitat del marge esquerre del càmping. 
 
En aquest sentit les mesures correctores del risc d’inundabilitat i de l’autoprotecció previstes al 

càmping Verneda es classifiquen de la següent manera: 
 
 Mesures estructurals o d’obra: aquelles que suposen l’execució d’obres o instal·lació 

d’equips. Que a la vegada aquestes es classifiquen en  

- Mesures que disminueixen la perillositat 

- Mesures que disminueixen la vulnerabilitat 

- Modificació de les característiques del càmping 
 
 Mesures no estructurals o de gestió: aquelles que serveixen per donar informació i 

avisar de quina serà l’afecció del risc i, en cas de produir-se, poder disposar de 

compensacions econòmiques per reparar les pèrdues i tornar a la normalitat. 

- Infraestructures externes d’avís d’amenaça d’inundació 

- Compensacions econòmiques (assegurances) 

 

En l’annex V s’inclou un quadre resum on s’indica la descripció de totes les mesures, la seva 

valoració i la seva classificació en mesures obligatòries, recomanades i descartades. I en els 

plànols nº 11, inclosos en l’annex III, es dibuixen les mesures projectades, tant les internes com 

les externes al càmping. 

 

 Dins de les mesures estructurals que disminueixen la perillositat: 
 

 Protecció anti-inundació dels nous bungalous: 

- Del camí central al camí Reiau: terraplenat 

- Del camí central al riu Garona: estructures d’elevació 
 

 Eixample de la canalització del barranc Coma deth Ceridèr sota el camí Reiau. 

 

 Referent a les mesures que disminueixen la vulnerabilitat s’han considerat obligatòries: 

 

 Infraestructures d’avís: 
 

 Enllumenat d’emergència en la totalitat del càmping, a partir d’un grup electrògen 

o plaques solars.  
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 Instal·lació de sistema de megafonia i senyals visuals en dos punts del càmping 

d’alimentació autònoma (piles) per donar el avisos als usuaris del  càmping.  
 

 Instal·lació de la senyalització de les vies d’evacuació i de les zones segures. 

 

 Millora i adequació de les infraestructures de control i comunicació: 
 

 Elements de control hidrològic i hidràulic, instal·lació d’un punt de control de cabal  

i instal·lació d’un pluviòmetre en la conca del riu Varradós. 

 

 Respecte les mesures de modificació de les característiques de disseny del càmping i els 

seus elements s’han considerat obligatòries les següents mesures: 
  

 Adequació dels accessos (sortides d’emergènca) 
 

 Franja de pas lliure de 5 metres d’amplada en tot el marge esquerre del càmping 

paral·lel al riu.  

 

 En quan a les mesures no estructurals o de gestió, seran obligatòries l’actualització i 

manteniment del PAU i les assegurances que s’adequïn als principals riscos per tal de 

donar cobertura a les afeccions que es puguin produir. 

 

2.4 PLÀNOLS 

En l’annex III del present projecte de PAU s’inclouen tots els plànols. Els plànols marcats en 

negreta són els que fa referència al Document 2. 

 
1.- SITUACIÓ I ÍNDEX 

2.- EMPLAÇAMENT I ACTIVITATS VEÏNES 

3.- EMPLAÇAMENT: ORTOFOTOMAPA 

4.- EMPLAÇAMENT: CARTOFRÀFIC 

5.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

6.- INUNDABILITAT 

7.1- ORDENACIÓ ACTUAL  

7.2.- ORDENACIÓ PLA ESPECIAL 

8.1.- VIALITAT ACTUAL 

8.2.- VIALITAT FUTURA PREVISTA 

9.1.- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ SITUACIÓ ACTUAL 

9.2.- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ SITUACIÓ FUTURA PREVISTA 

10.1.- MESURES D’AUTOPROTECCIÓ EXISTENTS EXTERIORS 

10.2.- MESURES D’AUTOPROTECCIÓ EXISTENTS EDIFICIS 

11.1.- MESURES CORRECTORES PROPOSADES INTERNES AL CÀMPING 

11.2.- MESURES CORRECTORES PROPOSADES EXTERNES AL CÀMPING 
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2.4.1 Sectorització 
 

Les vies prioritàries d’evacuació per al risc d’inundació seran les mateixes per a la resta  de 

riscos (plànol nº 9). 

 

2.4.2 Instal·lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció de fums 
 
En els plànols nº 10 de l’annex III del present projecte de PAU s’inclouen els plànols d’elements 

d’autoprotecció, on, entre altres, s’indiquen els elements d’extinció d’incendis.  

 

2.4.3 Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís 
 
En els plànols nº 10 de l’annex III del present projecte de PAU s’inclouen els plànols d’elements 

d’autoprotecció, on, entre altres, s’indica la senyalització de les sortides d’emergència (només 

existents en l’interior dels edificis).  

 

2.4.4 Vies d’evacuació 
 

En el plànols nº 9 de l’annex III del present PAU es grafien els recorreguts d’evacuació per cada 

unitat d’acampada, tant per a la situació actual, com per a la situació futura prevista. 

 

2.4.5 Àrees de confinament 
 

En l’apartat 1.6.6 del Document 1 es descriuen els recintes de confinament que s’han considerat: 

edifici principal i edifici de serveis.  
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3 DOCUMENT 3: Manual d’actuació 
 

3.1 OBJECTE 

 
Aquest Document nº 3: Manual d’Actuació del Pla d’Autoprotecció té per objecte l’establiment de 

mesures de resposta necessàries per poder actuar d’acord amb la forma prevista en qualsevol 

situació d’emergència que es pugui donar al recinte del càmping Verneda i que posi en perill al 

personal i a les persones usuàries que es trobin en les seves instal·lacions. 
 
Els continguts del Manual d’Actuació permeten disposar d’uns procediments clars i detallats que 

eviten al màxim la improvisació en cas d’emergència minimitzant el risc d’actuacions incorrectes i 

per tant situacions de perill per a tots els seus ocupants. 
 
Aquest Manual va dirigit a tot el personal de l’establiment, que formarà part de l’estructura de 

resposta que es detallarà més endavant, amb la intenció de que pugui afrontar de forma àgil 

qualsevol emergència que sigui detectada en les instal·lacions, salvaguardant la seva seguretat i 

la de les persones usuàries. 
 
El Manual d’Actuació està estructurat en diferents capítols que incorporen de forma ordenada els 

següents continguts: 
 
Al capítol 3.2 es realitza una classificació general de les emergències en funció dels riscos 

identificats i de la gravetat de les conseqüències que poden ocasionar, establint diferents nivells 

d’emergència. 
 
Al capítol 3.3 s’estableix l’estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de l’organització i personal 

existent al càmping Verneda, així com les responsabilitats i accions a desenvolupar pels seus 

membres en situacions d’emergència.  
 
Al capítol 3.4 es descriuen els protocols establerts al recinte del càmping per l’actuació en cas 

d’emergència, per cadascun dels següents aspectes: 
  

 La detecció de l’emergència 

 L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants 

 El control i mitigació de l’emergència 

 L’avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda 

 El confinament o l’evacuació, segons la tipologia de l’emergència 

 La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar 

exposades al risc. 
 
Aquests protocols es completen amb fitxes d’actuació específiques segons s’indica en el capítol 

3.5 i que estan incloses en l’annex IV del present projecte de PAU. 
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Finalment, a l’últim capítol, 3.6, es fa referència als mecanismes d’integració i coordinació del Pla 

d’Autoprotecció dins d’altres Plans d’àmbit superior. 
 

 

3.2 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

 
No totes les emergències tindran la mateixa trascendència ni requeriran l’aplicació de les 

mateixes seqüències d’actuació. Per això, el primer pas és la classificació de les possibles 

situacions d’emergència identificades al Document 1, per establir posteriorment diferents 

protocols d’actuació per cadascuna d’elles. 
 
Tal i com estableix el Decret 82/2010, les emergències s’han d’identificar i classificar en funció 

de tres factors principals: 
 

 El tipus de risc: es consideraran tots els diferents riscos identificats al Document 1. 
 

 La gravetat de la situació: pot ser necessari classificar cadascun dels riscos definits en 

diferents nivells de gravetat. La gravetat de les seves possibles conseqüències provocarà 

el salt cap a una tipologia d’emergència de major grau. 
 

 L’ocupació i el mitjans humans disponibles: l’ocupació determinarà si es consideren 

mesures d’evacuació i confinament, i quan es procedeix a aplicar-les. Per una altra 

banda, els mitjans humans destinats a la resolució de l’emergència no influiran en la 

tipologia de la mateixa, però depenent de l’horari o franja horària el nombre pot variar de 

manera que sí afecta en la forma de resoldre-la o lluitar contra ella. 
 
A continuació es realitza la classificació de les emergències. 

 

3.2.1 En funció de la gravetat o nivell d’emergència 
 
Atenent a la gravetat de l’emergència, les dificultats per controlar-la, les seves possibles 

conseqüències i la disponibilitat de mitjans humans, s’estableixen els següents nivells 

d’emergència: 
 

- Conat o Alerta: es considerarà qualsevol accident o incident localitzat i de petita 

extensió que pugui ser controlat de manera senzilla pel personal propi i els mitjans 

de protecció de la instal·lació. La característica fonamental de Conat/Alerta és que 

la seva resolució es fa amb els mitjans de protecció disponibles al lloc on es 

produeix. 
 

- Emergència: aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o total d’un o 

diversos sectors del càmping i precisa de la mobilització de tots els mitjans tècnics 

i humans propis previstos en el PAU, així com l’ajuda de mitjans d’auxili externs. 
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Classificació de les diverses situacions d’emergència identificades al recinte del càmping 

Verneda:  
 

IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

RISCOS CONSIDERATS  CODI 
TIPUS D'EMERGÈNCIA 

CONAT O ALERTA  EMERGÈNCIA 

RISCOS INTERNS 

INCENDI  1 
incendi molt puntual que es pot sufocar 
amb mitjans propis i no sigui necessària 
la intervenció dels bombers 

quan no es pot controlar amb els 
mitjans materials i humans disponibles 

EXPLOSIÓ  2  petita explosió sense danys personals 
quan l'explosió és de grans dimensions 
o  desencadena un incendi que no es 
pot controlar 

TALLS SUBMINISTRAMENT 
DELS SERVEIS BÀSICS 

3 
quan es tracta de talls petits o puntuals 
de curta durada 

si el tall d'aigua o de llum és important i 
la seva restitució pot tardar vàries 
hores o inclús dies. 

ATROPELLAMENT  4  quan es produeixi un accident lleu.  
quan l'accident sigui greu i es requereixi 
l'assitència mèdica "in situ". 

FUITA DE GASOS TÒXICS  5  Fuita petita en un espai obert.  Detecció de fuita en el dipòsit soterrat. 

INTOXICACIÓ ALIMENTÀRIA  6 
Afecció a 1 o 2 persones i amb situació 
lleu. 

Afecció a un nombre important de 
persones. 

CAIGUDES, TALLS, COPS, 
CREMADES, ELECTROCUCIÓ 

7 
si els accidents produïts són de caràcter 
lleu. 

Accidents greus que impedeixen a la 
persona accidentada desplaçar‐se per 
ser atesa. 

AGRESSIONS, BARALLES O 
ALDARULLS PER PART DELS 
USUARIS 

8 
quan puguin ser controlats per l'equip 
d'emergència 

quan el personal integrant de l'equip 
d'emergència no pugui controlar la 
situació o la seva integritat física estigui 
en perill. 

INCOMPLIMENTS DE LES 
NORMATIVES PER PART DELS 
USUARIS  

9 
quan aquests comportaments 
provoquin incidents controlables per 
l'equip d'emergència 

quan es provoquin situacions o 
accidents que no puguin ser controlats  
per l'equip d'emergència 
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IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

RISCOS CONSIDERATS  CODI 
TIPUS D'EMERGÈNCIA 

CONAT O ALERTA  EMERGÈNCIA 

RISCOS EXTERNS 

INUNDACIONS  10 
quan es produeixi un avís pel servei 
meteorològic o un preavís dels propis 
sistemes instal∙lats en el càmping. 

quan els sistemes d'avís propis i altres 
informacions exteriors indiquin que 
s'ha arribat a la situació d'emergència. 

TERRATRÈMOLS  11 
quan es produeixi un avís de la 
possibilitat d'ocurrència per part de 
l'Institut Cartogràfic o Servei Geològic 

quan es produeixi un avís per part dels 
centres especialitzats amb alta 
probabilitat d'ocurrència. 

NEVADES I GLAÇADES  12 
quan es produeixi un avís pel servei 
meteorològic. 

quan les condicions meteorològiques 
puguin afectar els serveis bàsics i es 
requereixi d'ajuda externa per evacuar 
els usuaris 

TEMPESTES I VENTADES  13 
quan no hi hagi accidents greus i la 
situació pugui ser controlada per 
l'equip d'emergència. 

quan es produeixin accidents personals 
greus o incidents que no puguin ser 
controlats pels equips d'emergència. 

ACCIDENT PER TRANSPORT DE 
MERCADERIES PERILLOSES 

14 
quan es rebi un avís d'un accident de 
transport de mercaderies perilloses 
sense perill de vessament ni explosió. 

quan el càmping estigui dins el radi 
d'acció d'un accident de transport de 
mercaderies perilloses amb perill de 
vessament o explosió. 

AMENAÇA TERRORISTA  16  Avís de bomba   Verificació de la presència d'una bomba

 

 

3.2.2 En funció de l’ocupació i dels mitjans humans 
 

En el càmping Verneda es consideren 4 situacions on el personal disponible per fer front davant 

una situació d’emergència pot ser variable i condiciona la creació d’equips d’emergència: 
 

a) Horari diürn 23 de juny a 11 de setembre. 

b) Horari diürn resta de l’any, els dies que el càmping està obert (excepte el mes de 

novembre que el càmping està tancat). 

c) Horari nocturn del 20 de juliol al 31 d’agost. Es contracta un vigilant nocturn. 

d) Horari nocturn la resta de l’any l’any (excepte el mes de novembre que el càmping 

està tancat). Hi ha un treballador resident al càmping. 
 
En el següent apartat es defineixen les funcions dels equips d’emergència i l’organigrama previst 

en el càmping Verneda. 



 

89  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

DOCUMENT 3: Manual d’Actuació 

 

3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

 
Els equips d’emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i 

organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres en l’interior del recinte del càmping. 
 
Per això les persones que integren aquests equips han de: 
 

1.- Estar informats dels riscos particulars i generals del lloc on desenvolupin la seva  

activitat 
 

2.- Rebre la formació adequada segons el paper a desenvolupar.  
 

3.- Conèixer els mitjans materials de protecció al seu abast, així com la seva utilització i 

maneig. 
 

4.- Conèixer la seqüència d’accions que ha de realitzar, que serà primer donar l’alarma i   

posteriorment lluitar contra el sinistre.  
 
En el càmping Verneda la persona encarregada de la Direcció del Pla d’Autoprotecció 

(responsable que es portin a terme les funcions i accions que s’especifiquen al pla), el 

Responsable de la Gestió de les accions encaminades a la prevenció i al control de riscos 

i el Cap d’Emergència és el gerent de la instal·lació. 

 

Amb el personal que hi ha en el càmping Verneda els càrrecs i funcions que es poden disposar 

són: 
 

- Cap d’Emergència: amb autoritat i amb capacitat de gestió de les actuacions 

encaminades a la resposta davant les emergències d’acord amb el contingut del manual 

d’actuació. Aquesta persona ha de ser designada pel titular del centre. 

 

- Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC): Rebre les informacions i senyals 

d’alerta d’una possible emergència, i realitzar els avisos interns i externs previstos en els 

procediments establerts. 
 

- Equip d’intervenció: és l’equip que realitza una intervenció directa per tal de controlar 

l’emergència. Ha de rebre una formació específica en els mètodes d’actuació per lluitar 

contra els tipus d’emergència més freqüents.  
 

- Equip d’evacuació i/o confinament: Les funcions que faria aquest equip serien les 

d’informar i ajudar als usuaris en les tasques d’evacuació i/o confinament. 
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En el cas que l’emergència pugui excedir la capacitat dels recursos del càmping per al seu 

control i que es requereixi l’ajuda externa, la persona encarregada de la recepció dels equips 

d’emergència externs serà el titular del càmping, el Sr. José Manuel Monge Sens. La persona 

suplent del cap d’emergència del càmping serà la Sra. Maria Monge Santacruz. 
 

CAP DE L'EMERGÈNCIA

TITULAR: José Manuel Monge Sens

SUPLENT 1: Maria Monge Santacruz

REPSONSABLE CAC

Cap i recepcionista: Maria Monge Santacruz
Recepcionista: Berta Monge Santacruz

RECEPCIÓ DE L'AJUDA EXTERNA

TITULAR: José Manuel Monge Sens
SUPLENT 1: Maria Monge Santacruz

José Manuel Monge Sens

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ
                    (EPI)

Kaba Jaiteh (manteniment)

Raquel Balañal (bar-restaurant)

EQUIP DE SUPORT A L'EVACUACIÓ
I CONFINAMENT (EEC)

Constanta Matei (neteja)
Paola Diana Ramírez (neteja)
Susana Martínez (bar-restaurant)
Marta Grau (bar-restaurant)

1.- TEMPORADA ALTA (23 de JUNY a 11 de SETEMBRE)
                                 HORARI DIÜRN

Recepcionista: Mariona Carretero

 
 
 

CAP DE L'EMERGÈNCIA

TITULAR: José Manuel Monge Sens

SUPLENT 1: Maria Monge Santacruz

REPSONSABLE CAC

Cap i recepcionista: Maria Monge Santacruz

RECEPCIÓ DE L'AJUDA EXTERNA

TITULAR: José Manuel Monge Sens
SUPLENT 1: Maria Monge Santacruz

José Manuel Monge Sens

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ
                    (EPI)

Kaba Jaiteh (manteniment)

EQUIP DE SUPORT A L'EVACUACIÓ
I CONFINAMENT (EEC)

Constanta Matei (neteja)

2.- RESTA DE L'ANY (Excepte mes de Novembre que està tancat)
                                 HORARI DIÜRN
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3.- Horari nocturn durant el període del 20 de juliol al 31 d’agost. 

 

En aquest període de temps, a la nit hi haurà un vigilant nocturn al càmping. Aquesta persona 

serà l’encarregada de trucar al 112 i d’avisar al cap d’emergències, o en el seu defecte a la 

persona suplent del cap d’emergència. Aquesta persona també serà l’encarregada de rebre 

l’ajuda externa si és que encara no hi és present al càmping el cap d’emergències o la persona 

substituta. 

 

En aquest període també hi és present el Sr. Kaba Jaiteh, treballador de manteniment que 

resideix al càmping, que, en funció de les seves possibilitats, realitzarà les tasques que li han 

estat encomanades a l’organigrama.  

 

 

4.- Horari nocturn durant la resta de l’any que el càmping està obert. 

 

Exceptuant el període del 20 de juliol al 31 d’agost, no hi ha ningú treballant al càmping, però, sí 

que hi resideix un treballador, el Sr. Kaba Jaiteh. 

 

En cas de d’emergència serà aquest treballador que viu al recinte l’encarregat de trucar al 112 i 

de donar avís al cap d’emergències, o en el seu defecte a la persona suplent del cap 

d’emergències. Aquesta persona també serà l’encarregada de rebre l’ajuda externa si és que 

encara no hi és present al càmping el cap d’emergències o la persona substituta. 
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3.3.1 Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
 

El Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) , és el lloc on es gestionaran les 

emergències, centralitzant i coordinant totes les accions de notificació d’alerta, activació 

d’alarmes parcials i generals, intervenció, evacuació i/o confinament i comunicació interna i 

externa del càmping. 

 

RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTOL, ALARMA I COMUNICACIONS (CAC) 

UBICACIÓ 

RECEPCIÓ DEL CÀMPING 

RESPONSABLES: 

HORARI  NOM I COGNOMS  TEL.GRAL  TEL. MÒBIL 

Temporada d'estiu ‐ horari diürn:         
9:00h a 21:00h 

Maria Monge Sens 

973 64 10 24          
606 756 393 

659 699 961 

Berta Monge Sens  646 298 101 

Mariona Carretero  606 124 144 

Resta de l'any ‐ horari diürn:             
9:30h a 13:30h ‐ 16:30h a 21:00h 

Maria Monge Sens  659 699 961 

Nits període 20 de juliol a 30 d'agost      
Horari nocturn 21:00h a 7:00h 

Radu Matei  654 647 643 

Nits resta de l'any                       
No treballa ningú, però resideix 
al càmping el Sr. Kaba Jaiteh 

606 776 844 

FUNCIONS: 
 

-          Conèixer el PAU i controlar que té a l’abast tots els mitjans tècnics que s’especifiquen  
-          Rebre els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles i previstos existents en el centre. 
-          Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar als Equips d’Emergència 
-          Realitzar les trucades als mitjans exteriors: bombers, policia, CECAT, Ambulàncies, etc 
-          Rebre informació de la situació d’emergència, si cal amb el formulari 1 a l’Annex II 
-          Activar l’alarma general 

  

DOTACIÓ INDISPENSABLE DEL CAC: 

 
‐         Telèfon mòbil des d’on es realitzaran les trucades als serveis d’emergència i ajuda exterior 
‐           Una còpia actualitzada del PAU  
‐        Els mitjans de recepció d’avisos i de comunicacions que necessiti d’acord amb les seves funcions 
-          Directori telefònic de l’annex I i actualitzat segons el formulari 1, inclòs a l’annex II.        
-          Formularis d’avís segons formularis 1, 2, 3, 4 i 5 inclosos a l’annex II 
-          Un joc de claus mestres de tots els recintes del càmping, per facilitar‐la en cas necessari als grups   
         d’actuació externs. 
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3.3.2 Cap d’emergència 
 
La persona que assumeix la funció de Cap d’Emergència és la figura amb autoritat i amb 

capacitat de gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències, 

d’acord amb el contingut del present Manual. 
 
Serà la persona encarregada de l’activació del Pla d’Autoprotecció davant les emergències o de 

la seva confirmació. 

 

Donada la importàncies i responsabilitat del càrrec, en la fitxa de la informació s’indica el 

contacte de com a mínim 1 suplent més. 

 

CAP D'EMERGÈNCIA 

DEFINICIÓ 

Es designa la persona Cap d'Emergència com la màxima responsable de les accions a realitzar en cas 
d'emergència. 

   NOM I COGNOMS  TEL. FIXE  TEL. MÒBIL 

TITULAR  José Manuel Monge Sens   973 64 10 24  629 712 160 

SUPLENT Nº 1   Maria Monge Santacruz  973 64 10 24  659 699 961 

FUNCIONS: 

En situació de normalitat haurà de: 

 
- Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. 
- Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons 
- Ser la persona responsable de que es tingui disponible el Pla d’Autocontrol i les claus de tots els recintes 

del càmping. 
  

Les seves funcions en situació d'Emergència seran: 

 
- Acudir o contactar amb el CAC en quan rebi l’avís de l’emergència. 
- Informar‐se de la magnitud i evolució de la situació d’emergència. 
- Avaluar la situació d’emergència i establir o confirmar el nivel d’emergència inicial, activant el pla, si cal. 
- Confirmar que s’ha avisat als mitjans exteriors. 
- Donar les instruccions de comunicació i d’actuació pertinents, ja sigui a través del centre de control o 

directament als equips d’emergència. 
- Coordinar totes les actuacions dels equips d’emergència. 
- Coordinar les operacions de control, supressió de l’emergència i d’informació. 
- Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar el mode d’evacuació. 
- Decidir i donar l’ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o llocs de 

confinament segons el nombre de persones en risc. 
- Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l’emergència i desactivar el pla. 

  

 

El cap d’emergència será qui rebrà els avisos de detecció de cabal. O altres avisos durant les 24 

hores del dia, per a poder fer la gestió pertinent. 
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3.3.3 Equip d’intervenció 
 

L’equip d’Intervenció està format pel personal de la plantilla del centre i la seva missió és donar 

una primera resposta davant d’una emergència produïda a l’establiment. Per això, els membres 

d’aquest equip hauran de rebre una formació adequada en prevenció i control d’emergències i 

disposar dels mitjans materials adients d’actuació i autoprotecció. 
 

EQUIP D'INTERVENCIÓ 

   NOM I COGNOMS  TEL. FIXE  TEL. MÒBIL 

INTEGRANT 1  Kaba Jaiteh    ‐‐‐‐  606 776 844 

INTEGRANT 2   José Manuel Monge Sens   ‐‐‐‐  629 712 160 

FUNCIONS: en situació de normalitat 

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació del centre  

FUNCIONS: en situació d'emergència 

 
En cas de detectar una situació d’emergència, les seves funcions immediates seran:  

- En cas d’emergència, rescatar les persones en perill immediat. 
- Avisar ràpidament al CAC. 
- Evitar, si es possible, la propagació del perill per la instal∙lació. 
- Control d’accessos de persones. 
- Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte. 

 
En ser informats pel CAC de l’activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: 

- Equipar‐se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients. 
- Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’emergència. 
- Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència. 
- Realitzar la primera intervenció davant l’emergència, d’acord amb l’especificat en el pla d’actuació 

(protocols d’actuació corresponents inclosos al punt 3.4), i d’acord amb les instruccions pel cap d’emerg. 
- En cas d’evacuació i/o confinament, donar suport a l’equip d’evacuació i confinament segons les 

indicacions del cap d’emergència. 
- En cas de perill, o si així ho indica el cap d’emergència, abandonar la zona. 
- Col∙laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d’ajuda (sota la seva demanda o les ordres del cap 

d’intervenció). 
  

FORMACIÓ 

 
Segons el decret 82/2010(arts 4 i 5 de l’annex III), tot el personal del centre haurà de rebre una formació teòrica i 
pràctica  respecte el PAU establint sistemes o formes de comprovació que els esmentats coneixements han estat 
adquirits. 
La responsabilitat que aquestes persones rebin aquesta informació és del TITULAR DE L’ESTABLIMENT o persona en 
la qui delegui. Les accions destinades a l’assegurament de que aquesta formació és rebuda s’explicaran al 
Document nº 4 del PAU (apartat 4.2) 
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3.3.4 Equip/s d’evacuació i confinament 
 

L’equip d’evacuació i confinament estarà informat i preparat per coordinar i facilitar, en cas 

d’emergència, l’evacuació o operació de confinament dels ocupants presents a una zona de risc, 

fins que l’emergència estigui controlada i les persones ocupants del centre fora de perill. 
 
Una persona de l’equip serà la responsable de verificar que l’evacuació es realitza conforme al 

pla previst i que no resta ningú a la zona de risc. 
 
A continuació s’indiquen les persones que componen aquest equip, així com les responsabilitats 

i funcions que se’ls atribueixen en cas d’emergència. 

 

EQUIP D'EVACUACIÓ / CONFINAMENT 

   NOM I COGNOMS  TEL. FIXE  TEL. MÒBIL 

INTEGRANT 1  Constanta Matei  ‐‐‐‐  657 123 731 

INTEGRANT 2  Paola Diana Ramírez  ‐‐‐‐  615 321 246 

INTEGRANT 3  Susana Martínez  ‐‐‐‐  676 806 646 

INTEGRANT 4  Marta Grau  ‐‐‐‐  616 819 571 

INTEGRANT 5  Raquel Balaña  ‐‐‐‐  608 233 664 

FUNCIONS: en situació de normalitat 

 
- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació a l’establiment 
- Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides d’emergència del càmping  

 

FUNCIONS: en situació d'emergència 

 
- Contactar amb el CAC en quan rebi l’avís d’emergència 
- Mantenir‐se en contacte amb el CAC i el Cap d’Emergència 
- Establir les zones de seguretat. 
- Als punts de reunió, realizar el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades. 
- Informar de l’evolució de l’evacuació i/o el confinament al Cap de l’Emergència i comunicar les possibles 

incidències (dificultats per l’evacuació o confinament, etc) 
- En cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda externa (bombers, policia, etc), informar‐los de la situació 

de l’evacuació i/o confinament (àrees evacuades, nombre de persones que resten, etc) 
   

En cas d'avís d' EVACUACIÓ 

 
- S’assegurarà que totes les places i/o edifici al seu càrrec estiguin buits. 
- Organitzar la sortida de totes les persones dels recintes sota la seva responsabilitat, de forma ordenada. 

Sortir els últims de la zona evacuada i comprovar que no hi queda ningú i que les finestres i portes estan 
tancades (en cas que es tracti d’un edifici). 

- Conduir als usuaris als punts de reunió i seguir els itineraris establerts en el PAU. 
- Designar altres usuaris per a moure possibles persones que no es puguin valer per sí mateixes (infants, 

discapacitats físics, etc) al punt de reunió. 
- Atendre a les persones accidentades i facilitar el seu trasllat a altres àrees fora de perill. 
- Fer el recompte de persones per si falta algú. 
- Informar al Cap d’Emergència de la finalització de l’evacuació i de si hi ha hagut alguna incidència. 
- Tranquil∙litzar als usuaris i mantenir la calma. 
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En cas d'avís de CONFINAMENT 

 
- Organitzar la sortida de les places d’acampada de forma ordenada i verificar que no es queda ningú a 

l’interior i, en el cas d’edificis que portes i finestres estan tancades. 
- Conduir a les persones a la zona/es de confinament indicada/es. 
- Designar altres usuaris per ajudar a les persones que no es puguin valdre per si mateixes fins al lloc de 

confinament. 
- Mantenir a les persones confinades controlant que estiguin tancades les portes, finestres i sistemes 

d’intercanvi d’aire amb l’exterior. 
- Tranquil∙litzar als usuaris i mantenir la calma. 
- Informar al Cap d’Emergència que estan totes les persones confinades i/o de si hi ha hagut alguna 

incidencia. 

  

 
 

3.4 ACCIONS A REALITZAR  

 
Els protocols mínims a desenvolupar  inclouen les següents accions: 
 

- Detecció i alerta 

- Comunicació i alarma 

- Intervenció 

- Evacuació 

- Confinament  

- Prestació de les primeres ajudes externes 
 
Aquestes accions es realitzaran òbviament quan hi ha personal treballant al càmping, si es 

produeix una emergència en horari nocturn, el vigilant nocturn (període 20 de juliol a 30 

d’agost) o el tècnic de manteniment que resideix al càmping seran els encarregats de  trucar al 

número 112 i de donar l’avís al cap d’emergència. 

 

3.4.1 Detecció i alerta 
 
3.4.1.1.- Per a risc d’inundació. 
 
Actualment el càmping Verneda no disposa de cap element propi de detecció automàtica que 

avisi del risc d’inundació. En les mesures estructurals incloses en el Document 2 del present 

projecte de PAU es proposa la incorporació dels següents elements de control hidràulic: 

instal·lació d’un punt de control de cabal en el pont de Viella (aigües avall de la confluència del 

riu Nere amb el Garona) i la instal·lació d’un pluviòmetre en la conca del riu Varradós (en la zona 

del salt de Pish) (veure plànol nº 11.2), que complementaran els sistemes de previsió i accés que 

proveeix el Servei Meteorològic de Catalunya, així com del servei de visualització dels sensors 

inalàmbrics remots instal·lats en varis trams del riu Garona (consell.smartyplanet.com). 



 

97  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

DOCUMENT 3: Manual d’Actuació 

 
 
Per tal d'establir una resposta proporcional a l'emergència, es preveuen dues fases  d'activació 

del PAU: la fase d'alerta i la d'emergència. Prèviament a l'activació, també es proposa l’escenari 

de pre-alerta. 

 

S’ha constatat que: 

- el càmping comença a tenir problemes de desbordament del riu Garona quan aquest 

porta un cabal de 260 m3 al seu pas per les instal·lacions del càmping i, 
 

- que amb aquest cabal, el nivell de l’aigua és inferior a la cota del pont que comunica 

ambdòs costats del càmping. De manera que l’evacuació pot fer-se utilitzant el pont 

existent. 

 

Els punts de control existents que gestiona el Conselh Generau, situats aigües amunt del 

càmping Verneda són: un primer a Tredós (riu Garona), un segon a Betren (riu Garona), un 

tercer a Viella (riu Nere), i un quart a Aubèrt (riu Garona) (verue plànol nº 11.2). 

 

El nou punt de control, propi del càmping Verneda, es proposa col·locar-lo al pont de Viella, però 

aigües avall de la confluència del riu Nere amb el riu Garona, aquest punt està a uns 7 km aigües 

amunt del càmping Verneda.  

 

Per tenir en compte les aportacions de cabal dels diferents barrancs al riu Garona des del nou 

punt de control al càmping Verneda es considerarà com a cabal llindar en el punt de control un 

80% del cabal que actualment comença a desbordar en l’interior del càmping: 200 m3. 

 

Amb aquests supòsits es defineixen els diferents escenaris i les actuacions a realitzar en cada 

cas: 

 

A) L'escenari de pre-alerta s'activarà quan: 
 

- per la zona on s’ubica el càmping, el SMC emeti un comunicat de SMP a curt termini. 

- es rebi comunicat d’avís del Conselh Generau (punts de control existents) 

- quan el cabal al nou punt de control sigui de 190 m3 
 

En aquesta fase el Pla d’autoprotecció preveu un reforç de les actuacions de preparació del 

personal actuant i les seves infraestructures de suport als efectes d’estar preparats per 

l’emergència. Al mateix temps, es donarà informació als ocupants sobre el risc i 

l’autoprotecció. En concret les actuacions a realitzar seran: 
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- el gerent de l’establiment i cap d’emergència, Sr. Jose Manuel Monge estarà pendent 

en tot moment de la informació meteorològica i consultarà el nivell d'aigua instantani al 

punt de control. 

 

- mitjançant altaveus manuals (mentre no estigui instal·lat el sistema de megafonia), els 

integrants de l’equip d’evacuació, informaran als usuaris del càmping del risc 

d’inundació i que puguin estar preparats per a l’evacuació als punts de confinament. 
 
- els integrants de l’equip d’evacuació, revisaran les instal·lacions previstes per al 

confinament en previsió que puguin ser utilitzades.  

 

B) Es passarà a l'escenari d’alerta quan: 
 
- el radar meteorològic públic indiqui precipitacions importants en la zona, o  

- es rebi comunitat d’alerta del Conselh Generau (punts de control existents) 

- quan el cabal al nou punt de control sigui 200 m3 
 

En aquest cas les actuacions a realitzar seran: 
 

- el gerent de l’establiment i cap d’emergència, Sr. José Manuel Monge continuarà 

pendent en tot moment de la informació meteorològica i consultarà amb més 

freqüència el nivell d'aigua instantani al punt de control. Es prepararà per donar l’ordre 

d’evacuació si la precipitació va a més. 
 
- les persones integrants de l’equip d’evacuació, s’asseguraran que les instal·lacions de 

confinament estiguin en condicions i s’informaran de quina és l’ocupació del càmping 

en aquell moment, així com de la ubicació dels usuaris, per si el cap d’emergència 

dóna l’ordre d’evacuació. 

 

C) Es passa a l'escenari d'emergència quan: 
 

- la pluja no cessa o fins i tot és més intensa 

- es rebi comunitat d’evacuació del Conselh Generau (punts de control existents) 

- quan el cabal al nou punt de control sigui superior als 200 m3 
 

 En aquesta fase es procedeix a l’evacuació i confinament dels usuaris del càmping. 
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  En aquest cas les actuacions a realitzar seran: 
 
- el gerent de l’establiment i cap d’emergència, el Sr. José Manuel Monge, mitjançant 

l’ajut dels integrants de l’equip d’evacuació (si no està realitzada la instal·lació de 

megafonia) informarà als usuaris del càmping mitjançant altaveus manuals , que s’ha 

de procedir a l’evacuació del càmping al punt de trobada corresponent.  
 
- les persones integrants de l’equip d’evacuació, conduiran als usuaris als punts de 

confinament. Si els integrants de l’equip de primera intervenció no tenen cap tasca 

assignada també ajudaran. Si hi ha suficient personal, es comprovarà que no queda 

ningú a les unitats d’acampada ni a l’interior de l’edifici de serveis.  
 

Tot i que les zones principals de confinament són en l’edifici principal, també s’ha inclòs un nou 

espai de confimanent en la planta primera de l’edifici de serveis, on hi ha un magatzem i inclús 

es podrien utilitzar els apartaments reservats als treballadors del càmping, també en la primera 

planta de l’edifici. A llarg termini, si es construeix l’edifici social previst en la zona per sobre de 

camí Reiau, aquest també seria un bon lloc de confinament. 
 

En el cas que el risc d’inundació es produeixi fora d’horari laboral dels treballadors del càmping, 

també es diposaran de dues senyals lluminoses i acústiques que s’activaran automàticament en 

cas d’emergència, emetent sons intermitents de manera continuada. Els usuaris del càmping 

hauran de rebre aquesta informació en el moment d’ingrés al càmping, avisant-los que en sentir 

aquest so hauran de traslladar-se al punt de reunió situat davant la recepció. Quan s’activi 

aquesta alarma, el cap d’emergència també rebrà un avís de manera automàtica al seu mòbil.  
 

Està pendent el desenvolupament d’un sistema SAPI (sistema d’alarma primerenca d’inundació)  

per a la conca del riu Garona. Quan aquest s’hagi realitzat es podran definir de manera més  

acurada els diferents escenaris i les actuacions a realitzar. 

 

 

3.4.1.2.- Per a la resta de riscos. 
 
La detecció d’emergències es realitza a través de persones, ja sigui del personal treballador del 

càmping o dels propis usuaris.  
 

- Els usuaris ho hauran de notificar al treballador més proper o al CAC (recepció) a través 

de trucada via telèfon mòbil o presentar-se físicament a la recepció. Si l’emergència es 

produeix en horari nocturn, quan no hi ha ningú a recepció es trucarà per telèfon a la 

persona que s’hagi indicat en recepció en el moment de l’ingrés al càmping. 
 

- El personal treballador del càmping ho notificarà al CAC a través de trucada via telèfon 

mòbil o presentar-se físicament a la recepció. Si l’emergència es produeix en horari 

nocturn, el vigilant nocturn (20 de juliol a 30 d’agost) o el treballador resident al càmping 
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(resta de l’any) trucaran al telèfon d’emergències 112 i donaran l’avís al cap 

d’emergències. El personal de la instal·lació té la responsabilitat de donar avís del perill o 

indici de perill detectat. 

 

L’esquema de procediment seguirà el següent esquema: 

 

DETECCIÓ SITUACIÓ DE PERILL

SERVEI METEOROLÒGIC DETECCIÓ
PERSONAL

USUARIS TREBALLADORS
DEL CENTRE

TELÈFON O
FÍSICAMENT

ACTIVACIÓ PAM

AVÍS AL CAC (RECEPCIÓ)

DE CATALUNYA (SMC)

INUNCAT

AVÍS AL CAP D'EMERGÈNCIA

ALTRES RISCOSINUDACIÓ  
 
 

No només es donarà una emergència quan sigui una evidència que existeix una situació de 

perill, sinó que qualsevol indici d’aquest perill haurà de ser comunicat al CAC. 
 
 

3.4.2 Comunicacions i alarma 
 
Com a noma general: primer alertar i després intervenir. 
 
La detecció i notificació d’una possible emergència activarà l’alarma en els seu diferents nivells 

d’emergència, segons la classificació de l’apartat 3.2. 
 
Els nivells d’alarma seran els següents: 
 

 ALARMA RESTRINGIDA: es donarà en cas de CONAT / ALERTA i implicarà l’alerta de 

l’Equip d’Emergència i la vertificació de l’emergència. En cas d’emergència, s’actuarà 

sempre del costat de la seguretat i qualsevol avís d’emergència es considerarà cert i 

s’actuarà seguint la seqüència d’actuació independentment de qualsevol valoració 

subjectiva de la gravetat de l’incident. Així mateix, també s’haurà d’informar al Cap 

d’Emergència de la situació i de la seva resolució. Es portarà en la mesura del possible 

un registre de tots els conats d’emergència ocorreguts en la instal·lació. 



 

101  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

DOCUMENT 3: Manual d’Actuació 

 
 ALARMA GENERAL: es produirà en cas d’EMERGÈNCIA i pot comportar una evacuació 

parcial o total de la instal·lació, i la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans 
previstos al PAU. 

 
El pas d’un nivell a l’altre el determinarà el Cap d’Emergència en coordinació amb l’Ajuda 

Externa, després d’haver avaluat la situació. 
 

El PAU desenvolupa els protocols de comunicació i activació d’alarmes per a cada tipus 

d’emergència, donant instruccions precises en relació amb els següents aspectes: 
 

- Activació de diferents protocols de comunicació segons l’emergència: verificació de 

l’emergència, localització del Cap de l’Emergència, notificació al l’Equip d’Intervenció, Ajut 

Exterior, etc. 
 

- Ordre de comunicació: és necessari establir l’ordre en que es realitzarà la comunicació de 

l’emergència als diferents òrgans de resposta. Per a les comunicacions amb els equips 

d’ajuda exterior (bombers, policia, etc), el CAC disposa d’un llistat telefònic (veure annex 

I) i uns models d’avís tipus (veure Annex II). 
 

També cal informar de la situació d’emergència a les activitats o entitats veïnes, si poden resultar 

afectades (Restaurant “Cal Manel”). 
 

- Mitjans de comunicació: en el PAU s’indiquen quins són els mitjans per contactar amb la 

persona de l’Equip d’Emergència (si està treballant en aquell moment). En qualsevol cas 

ha de ser un mitjà que en tot moment asseguri la seva ràpida localització. Els avisos 

interns  es poden fer de diferents formes: 
 

o Mitjantçant l’activació d’un senyal sonor amb un codi que s’estableix en aquest 

apartat, que es reconeix com indicador d’iniciar una acció o accions prèviament 

preestablertes.  
 

o Mitjançant la comunicació via telèfon, per sms, etc.  
 

o Mitjançant megafonia: fent l’avís amb un determinat codi per evitar una 

interpretació errònia i que es puguin originar situacions de pànic. 
 

 

En el cas del càmping Verneda la comunicació es realitzarà mitjançant altaveus portàtils, 

mentre no hi hagi instal·lada la megafonia. Com ja s’ha comentat anteriorment, i per al 

risc d’inundació, es preveu la instal·lació de dos punts lluminosos i acústics per a que 

quan no hi hagi ningú treballant al càmping els usuaris estiguin assabentats que han de 

dirigir-se al punt de reunió per realitzar el confinament o evacuació a l’exterior del 

càmping. 
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- Gestió de les comunicacions durant l’emergència: es prendran les mesures per garantir 

que es manté una via de comunicació contíuament oberta durant l’emergència, desviant o 

bloquejant altres trucades alienes a l’emergència que es puguin donar en aquest període.  
 
L’avís del CAC al telefon d’emergències 112 i als serveis d’ajut exterior es farà sempre 

des d’un telèfon mòbil per evitar interrupcions de comunicació en cas de tallada del 

subministrament elèctric i possibilitar l’evacuació de la persona del CAC sense perdre la 

comunicació. 
 

- Mitjans d’alarma i avisos generals: s’indiquen els mecanismes de comunicació per donar 

l’alarma general o parcial en cas d’evacuació o confinament. L’alarma als usuaris s’ha de 

fer amb cura per evitar situacions de pànic o sortida desordenada. Per això cal tenir 

previst el mitjà pel qual es donarà aquesta alarma. 
 
En el cas del càmping, l’avís es farà a través d’altaveus portàtils (mentre no hi hagi 

instal·lada la megafonia), informant als usuaris que s’han de dirigir al punt de reunió. 
 
La informació als usuaris ha de ser veraç, ha de tenir el mínim retard possible respecte a 

l’ocurrència dels esdeveniments i s’ha de transmetre de forma que comuniqui confiança, 

transparència i tranquil·litat, a fi d’evitar situacions de pànic per esverament o situacions 

d’incredulitat o desconfiança respecte al que s’està informant. Si es produeix aquesta 

situació els ocupants poden decidir accions pel seu compte que comportin un major risc 

per a ells mateixos. 

 

Els avisos a realitzar per megafonia es donaran en català, castellà, francès i anglès. 

 

ORDRE DEL C.E.  MISSATGE 

EVACUACIÓ 

EVACUACIÓ PARCIAL 

"ATENCIÓ, ATENCIÓ: HI HA UN INCIDENT AL CÀMPING. ELS PREGUEM QUE 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, REPETEIXO ORDENADAMENT I SENSE 
PRESSA, LES PERSONES DE (zona afectada) ES DIRIGEIXIN A LA SORTIDA / o 
PUNT DE TROBADA DE L’EDIFICI CENTRAL DEL CÀMPING  SENSE AGAFAR 
VEHICLES NI CARAVANES." 

EVACUACIÓ GENERAL 

"ATENCIÓ, ATENCIÓ: HI HA UN INCIDENT AL CÀMPING. ELS PREGUEM QUE 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, REPETEIXO ORDENADAMENT I SENSE 
PRESSA, TOTHOM ES DIRIGEIXI A LA SORTIDA/ o PUNT DE TROBADA DE 
L’EDIFICI CENTRAL DEL CÀMPING SENSE AGAFAR VEHICLES NI 
CARAVANES." 

 

 

- El PAU defieneix els protocols de comunicació i alarma, indicant clarament l’ordre de les 

comunicacions en funció de la tipologia i gravetat de l’emergència i garantint una resposta 

àgil a l’emergència, pot ser recomanable verificar prèviament l’emergència abans de 

mobilitzar determinats recursos. Veure les fitxes d’actuació de l’annex IV. 
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- També indicarà en quines situacions d’emergència l’avís a Bombers/Policia es farà de 

manera automàtica sense redactar l’avís per por a que sigui una falsa alarma. Com a 

premissa general, s’actuarà sempre del costat de la seguretat i qualsevol avís de gravetat 

es considerarà com a cert actuant seguint la seqüència d’actuació independentment de 

qualsevol valoració subjectiva de la gravetat de l’incident. Els models d’avís als Bombers 

seran els dels formularis 3 i 5 de l’Annex II, segons convingui. 
 

Al final d’aquest document s’adjunta el diagrama d’actuació del personal de l’activitat i equips 

d’emergència del PAU en cas d’una situació d’emergència. 

 

 

3.4.3 Intervenció 
 
L’equip actuant davant d’una situació d’emergència, i d’acord amb els seus procediments 

d’actuació previstos en les fitxes corresponents, iniciaran les tasques directes “in situ” per al 

control i resolució de l’emergència. Aquestes tasques estaran dirigides per la persona que 

assumeix les funcions del cap de l’emergència. 
 

De manera genèrica les accions de l’equip actuant porten a terme en un primer moment: 
 

- Assegurar la zona d’emergència i controlar els accessos i sortides. 

- Actuar directament sobre el motiu de l’emergència (utilització dels extintors, BIE, etc) 

- Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades. 

- Procedir a les accions encaminades a minimitzar els efectes de l’emergència als usuaris i 

prevenir l’empitjorament de la situació. 

- Informar als usuaris del centre de la situació que s’ha produït i de les accions que han de 

fer. 
 
Es confeccionen els diferents protocols operatius per cadascú dels òrgans actuants (CAC, EPI), 

detallant totes les accions que conformaran el procés de control d’una situació d’emergència des 

del seu origen i detecció fins la seva neutralització. Aquests protocols es defineixen en les fitxes 

d’actuació incloses en l’annex IV del present PAU. 
 
Les tasques d’intervenció es faran sempre i quan els integrants de l’equip no pose en risc la seva 

integritat física, en cas contrari s’abstindran d’actuar i esperaran a que arribin els equips d’ajuda 

externa. 

 

 En cas d’una SITUACIÓ DE RISC INTERN: 
 
El Cap d’Emergències acudirà al punt del succés i avaluarà el sinistre. En cas necessari avisarà 

a l’Ajuda externa, mentre s’utilitzen els mitjans materials i humans disponibles (si la situació 

permet actuar amb seguretat). 
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 Intentar mitigar l’emergència mitjançant els medis disponibles (extintors, BIE,..) 

 
 Mantenir la serenitat i actuar amb accions fermes i, si és possible, mai actuar sol. 

 
 Vigilar i protegir la retirada per si es necessari. Estar atents davant la possibilitat de 

veure’s afectat sobtadament per les conseqüències de l’emergència: 
 

 Si hi ha foc i cal abandonar, contenir el foc tancant portes i finestres. Tancar 

les portes mentre s’escapa. 

 Si hi ha fum: gatejar per sota la capa de fum. 

 Si es queda atrapat pel fum, respirar pel nas en intervals curts. Gatejar pel 

terra buscant l’oxigen i la menor concentració de gasos sufocants i tòxics. 

 Si es possible localitzar teixits (mai fibra artificial) que podran aplicar-se 

sobre les vies respiratòries per evitar la inhalació de gasos tòxics o per 

cobrir-se en cas d’haver de travessar zones calentes. 

 Si es queda atrapat pel fum o pel foc, estirar-se a terra. Intentar localitzar 

teixits (de cotó, mai de fibra artificial), humitejar en aigua. Tapar les 

escletxes en portes per dificultar l’entrada de fums i gasos. Si és possible 

apropar-se a la finestra i demanar ajuda, fer el possible per ser vist i sentit. 
 

 Abans d’obrir una porta: tocar amb la mà, si està calenta, no obrir-la. Si està freda, obrir-

la amb precaució, a poc a poc, tractant de protegir-se de les possibles flamarades. Si en 

obrir-se sent calor o pressió, tancar immediatament abans que el foc penetri en el recinte 

on es troba. 

 

 Davant d’una gran presència de fum en un recinte, trencar les finestre. No obrir o trencar 

una finestra que estigui directament sobre le foc. 
 

 El pànic és un factor emocional provocat per la por que en ocasions pot provocar un risc 

superior i més si s’estén a un col·lectiu. La serenitat i la fermesa de les persones dels 

equips d’emergència eviten situacions de pànic col·lectiu.  

 

 

 En cas d’una SITUACIÓ DE RISC EXTERN: 

 

 Davant situacions d’emergència originades per pluges intenses, tempestes prolongades o 

nevades d’intensitat, és molt important estar permanentment informat a través de la ràdio 

i altres mitjans de comunicació, de les prediccions meteorològiques i l’estat de la situació.  
 
 Si s’arribés a inundar algun dels edificis, és fonamental desconnectar l’energia elèctrica 

utilitzant, preferentment, llanternes per a l’enllumenat.  
 

 El Cap d’Emergència seguirà en tot moment les indicacions de Protecció Civil. 
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3.4.4 Evacuació 
 
En certes ocasions, degut a la gravetat de les emergències o per altres causes, es pot imposar la 

necessitat d’efectuar el desallotjament d’un sector o de la totalitat del càmping com a únic mitjà 

de salvaguardar la integritat física dels seus ocupants.  
 
L’evacuació es portarà a terme pels recorreguts prèviament establerts i assenyalats en el plànol 

d’evacuació, seguint la senyalització i/o informació que el Cap d’Emergència doni per megafonia 

o altaveu manual, o indiquin els integrants de l’equip d’evacuació. 
 
En l’acció d’evacuació s’han de desenvolupar aspectes com: 
 

- Emissió de senyal d’alarma, en aquest cas es realitzarà per altaveus manuals fins que no 

hi hagi instal·lada la megafonia. 

- La decisió d’evacuar el càmping, la prendrà el cap de l’emergència.  

- El tipus d’evacuació, diferenciant entre l’evacuació parcial (només afectarà a un sector i 

els ocupants serien traslladats a espais segurs ja prefixats) i evacuació general, que 

afectaria a la totalitat de l’establiment. 

- L’ordre d’evacuació en funció de la mobilitat de les persones i de la seva localització 

respecte les sortides d’emergència. L’ordre d’evacuació anirà des del més proper a la 

sortida al més allunyat. 

- Els mètodes d’evacuació. En el cas de persones amb mobilitat reduïda, es poden 

designar persones responsables per ajudar-los a sortir. 

- Els vials d’evacuació. En principi es preveu utilitzar els vials per a trànsit rodat, encara 

que els vials peatonals també podrien utilitzar en el cas que el recorregut fins al punt de 

sortida sigui més curt. 

- Les sortides d’emergència, el càmping disposa de vàries sortides d’emèrgencia totes 

elles situades en el marge esquerre del riu (que és on hi ha les unitats d’acampada i 

l’edifici de serveis). 

- L’actuació dels equips i les indicacions a donar als usuaris (no córrer, no entretenir-se 

recollint les pertinences, etc) 

- Lloc de concentració. 

 

En l’annex III Plànols del present projecte de PAU es grafien les vies d’evacuació. El punt de 

reunió d’evacuació es descriu en el Document 1 i es grafia en els plànols nº 9 i nº 11.1. 
 
 
 COM S’AVISA 

 
- El CAC, trucarà al telefon d’emergències 112 des de telèfon mòbil i, com que l’Ajuntament 

de Vielha e Mijaran no disposa de CRA trucarà al CECAT. 
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- El Cap d’Emergència donarà l’ordre per megafonia, i, si aquesta no està instal·lada, amb 

altaveu portàtil en cas que s’hagi d’evacuar una part o tota la instal·lació. 
 
 

 COM ES FARÀ L’EVACUACIÓ 
 

- Quan els usuaris arribin al càmping se’ls hi donarà un futlletó explicatiu de com actuar en 

cas d’emergència, amb un plànol on s’indiqui la situació de la seva parcel·la i quines són 

les vies d’evacuació que han de seguir. Quan estiguin instal·lats els dos punts lluminosos 

i sonors al càmping, també se’ls informarà que quan aquests estiguin funcionant hauran 

d’iniciar l’evacuació al punt de reunió situat davant la recepció. 

 

3.4.5 Confinament 
 

Es tracta d’una acció de protecció que consiteix en tancar-se en un espai segur durant el temps 

que dura la situació d’emergència. Aquesta acció, quan es dona l’ordre, l’han de complir tots els 

ocupants de la zona afectada. La idea de confinament és la de refugiar-se en un lloc tancat que, 

a efectes de la possible emergència, es considera segur, a fi d’aïllar-se al màxim possible de la 

zona exterior, per evitar els efectes nocius de la situació d’emergència. 
 

Existeixen diferents tipus d’emergència, sempre originat per accidents externs, que poden 

requerir d’una acció de confinament temporal dels usuaris i personal del càmping com poden ser: 
 

- Situació d’emergència que faci que els usuaris estiguin en perill si surten a l’exterior en 

lloc de quedar-se a l’interior d’un edifici (presència de fums d’un incendi a l’exterior, núvol 

tòxic d’un accident de mercaderies perilloses, etc). 
 

- Risc d’una explosió en el que sigui més adient aquesta acció que no pas una evacuació, 

com podria ser una explosió per fuites de gas a l’exterior, artefactes explosius col·locats 

en llocs propers al càmping, etc. 
 

Són casos molt concrets que per a la seva avaluació es requerirà assessorament de tècnics 

especialitzats de Protecció Civil, Departament de Salut i Serveis Públics d’Extinció d’Incendis. 

Les autoritats poden ordenar el confinament en els casos que considerin adients. Les accions de 

confinament al centre es portaran a terme sempre i quan les autoritats no ordenin alguna altra 

acció, com l’evacuació. 
 

En principi els aspectes que ha de complir un lloc de confinament són: 
 

- Que sigui un lloc tancat per minimitzar el bescanvi d’aire amb l’aire exterior 

- Que les finestres i portes estiguin tancades  

- Si el lloc de confinament disposa de ventilació o sistemes que intervanviïn aire amb 

l’exterior cal aturar-los. 
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De tota manera caldrà avaluar si la situació d’emergència requereix que l’espai de confinament 

compleixi aquestes característiques (com podria ser el cas d’accident de transport de 

mercaderies perilloses que hagués provocat un núvol tòxic)  o si no és precís que sigui un espai 

tancat (com podria ser el cas d’inundació on l’objectiu que primaria seria assolir un lloc segur no 

afectat per la inundació). 
 
En el Document 1 del present projecte de PAU s’han indicat les zones destinades al 

confinament.  

 
 
 COM S’AVISA 

 
- El CAC avisarà al Cap d’Emergència quan entri una trucada de l’exterior o quan rebi un 

avís d’una persona. 
 

- El CAC trucarà al telefon d’emergències 112 des d’un telèfon mòbil i, com que 

l’Ajuntament de Vielha e Mijaran no disposa de CRA trucarà al CECAT. 
 

- El centre no disposa de cap alarma de confinament, de manera que el Cap d’Emergència 

donarà l’ordre de Confinament a l’equip d’Evacuació i Confinament. 
 

- L’avís als usuaris el farà el Cap d’Emergències mitjançant megafonia, o en el seu defecte 

altaveu portàtil. 

 

 
 COM ES FARÀ EL CONFINAMENT 

 
- Des del punt de reunió s’acompanyarà als usuaris als recintes de confinament situats a 

l’edifici principal. 
 

- En cas que hi hagi persones amb mobilitat reduïda, es designaran persones 

responsables (altres usuaris) per acompanyar-los fins als recintes de confinament.  
 

- Es farà un recompte dels usuaris per comprovar que no falta ningú. 
 

- El Cap d’Emergència estarà pendent de rebre informació dels mitjans de comunicació i de 

trucades de l’exterior. 
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3.4.6 Prestació de les primeres ajudes externes 
 
Aquest apartat queda inclòs dins l’apartat 3.4.3. 
 
 

3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes 
 
Quan el Cap d’Emergència consideri que la situació està sota control, que no pot evolucionar a 

més, i que el risc de l’emergència s’ha eliminat, comunicarà a les persones involucrades la fi de 

l’emergència. Aquesta comunicació es farà a tot el personal (treballadors, usuaris) per mitjà del 

personal de l’equip d’emergència i també es comunicarà als mitjans externs. 
 
Per donar l’emergència com a finalitzada caldrà que els mitjans d’ajut extern hagin finalitzat la 

seva actuació i donin per finalitzada l’emergència, que s’hagi eliminat la situació de risc, que les 

persones ferides o afectades hagin rebut l’assistència adequada i que s’hagi inspeccionat la 

zona afectada per confirmar tots aquests aspectes. 
 
Un cop declarada la finalització de l’emergència els usuaris de la instal·lació podran tornar als 

seus llocs corresponents si aquests no han resultat afectats i si no hi ha riscos, en les zones on 

no hi hagi unes condicions de seguretat mínimes no es permetrà l’accés als usuaris del càmping. 
 
Finalitzada l’emergència el Cap de l’Emergència es continua fent càrrec de liderar les 

comunicacions amb l’exterior, ha d’informar de qualsevol anomalia que hi pugui haver a l’àrea, 

informar de les conseqüències que ha produït l’emergència, de restaurar prioritàriament els 

sistemes de seguretat, de reconstruir les zones afectades i d’efectuar el tràmits adients per 

tornar a iniciar l’activitat. 
 
Referent als sistemes d’autoprotecció es prendran les següents mesures:  
 

- Substituir, tan aviat com sigui possible, els equips malmesos, per altres en perfectes 

condicions d’ús de forma que es pugui restablir l’operativitat del sistema amb la màxima 

rapidesa possible. 
 

- Revisió de les vàlvules de tall per comprovar que es troben en la posició adequada de 

funcionament i comprovar que estan en condicions. 
 

- Reposar tot el material de protecció i actuació davant les emergències que s’hagi gastat i 

comprovar el funcionament de la resta de material per a que estigui preparat per a la 

seva utilització. 
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- Finalitzada l’emergència, el Cap de l’Emergència ordenarà una investigació de les causes 

i condicions de desenvolupament de l’emergència per tal d’obtenir el coneixement 

necessari per a l’adopció de mesures preventives i correctores, així com de trametre a 

través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, l’informe a l‘òrgan competent en 

materia de protecció civil de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran (signat pel cap 

d’emergència i pel titular del centre) en un termini màxim de 7 dies hàbils. En el document 

4 es fa referència a l’informe post-emergència i la investigació que calgui. 
 
 
En els casos en què l’emergència superi els recursos del mateix càmping s’ha de procedir a 

alertar i rebre els serveis d’emergència externs, que seran els encarregats de la gestió de 

l’emergència una vegada arribin al càmping. En aquest sentit, les funcions del cap d’emergència 

seran: 
 

- Trucada d’emergència al telèfon 112 on s’explicarà l’incident i estat de la situació (veure 

formularis annex II). Des d’aquest número ja es gestionarà l’avís a bombers i als serveis 

mèdics. 

 

- També cal trucar als organismes que poden activar un pla de protecció civil per permetre 

la coordinació dels plans de protecció civil de les administracions amb el pla 

d’autoprotecció de l’activitat que ha patit l’emergència. Trucar al CECAT 93 551 72 85. 

Garantir que la via d’accés al càmping estigui lliure de possibles obstacles, habilitant 

espais per a l’estacionament de vehicles d’assistència , etc) 
 

- Rebre els equips d’ajuda externs a l’entrada del càmping, facilitant-los la informació que li 

requereixin i ajudant en les tasques que aquests li encomanin. En aquest moment seran 

els equips d’ajut extern els que assumiran la responsabilitat i control de la resposta 

davant l’emergència. 

 

A continuació s’inclou uns esquema simplificat on es descriu el procediment d’actuació en cas 

d’emergència. 
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ES PRODUEIX UNA EMERGÈNCIA

CAP
D'EMERGÈNCIA

ÉS POSSIBLE CONTROLAR L'EMERGÈNCIA ?

SI

INTERVENCIÓ AMB ELS

NO

EVACUACIÓ / CONFINAMENT

FINAL DE L'EMERGÈNCIA

AVÍS IMMEDIAT 112
SOL·LICITUD AJUDA EXTERNA

RECEPCIÓ SERVEIS
D'AJUDA EXTERNA

MITJANS DISPONIBLES ATENCIÓ A LES PERSONES
FERIDES O ACCIDENTADES
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PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN FUNCIÓ DE LES DIFERENTS SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

 
RISCOS INTERNS 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'INCENDI I EXPLOSIÓ 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Trucar als bombers o al telèfon de gestió d'emergències 112 

Mantenir una línia de comunicació oberta 

Verificar l'avís d'incendi  Trucar al CECAT 93 551 72 85 

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  
Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació, seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida  Activar el nivell d'alarma general 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades 

Tancar claus de pas. Extingir el conat 
d'incendi 

Si és en l'interior d'un edifici, tancar 
portes i finestres per evitar la propagació 

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar i alertar al CAC de l'evolució de 
l'incendi 

Desallotjar 

  
Col∙laborar amb l'evacuació o 
confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Obrir les portes exteriors 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

   Tancar les portes de confinament 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  DE TALLS DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Verificar l'avís de tall de subministrament  Trucar al telèfon d'emergències 112 

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI  Trucar al CECAT 93 551 72 85 

Trucar al telèfon d'avaries o d'emergències de 
les companyies titulars dels serveis 

Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  

Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia o posant un rètol informatiu a 
recepció, seguint indicacions del cap 
d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida  Activar el nivell d'alarma general 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció  

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Ajudar i atendre a les persones afectades mentre no es disposi de subministrament i en la 
mesura del possible facilitar‐los serveis alternatius. 

Tancar les claus de pas que afectin als serveis 
tallats. 

  

En cas de manca de subministrament d'aigua, 
al ser un servei propi, intervenir en les 
actuacions necessàries pel seu restabliment. 

  

Informar i alertar al CAC de l'evolució de les 
reparacions. 

Desallotjar 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Col∙laborar en les tasques de desllojament
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'ACCIDENT GENERAL (ATROPELLAMENT, CAIGUDES, 
TALLS, CREMADES, ELECTROCUCIÓ) 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Facilitar els telèfons i adreces dels centres 
d'atenció primària i hospitals més propers 

Trucar al telèfon de gestió                 
d'emergències 112 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Verificar l'avís d'accident  Trucar al CECAT 93 551 72 85  

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida  Activar el nivell d'alarma general 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se i atendre en la mesura del possible a les persones afectades 

Tancar claus de pas si és necessari.    

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar i alertar al CAC de l'evolució de 
l'accident 

Desallotjar 

   Col∙laborar amb l'evacuació dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Obrir les portes exteriors 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  DE FUITA DE GASOS TÒXICS 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Facilitar els telèfons i adreces dels centres 
d'atenció primària i hospitals més propers 

Trucar al telèfon de gestió                 
d'emergències 112 

Verificar l'avís d'accident  Trucar al CECAT 93 551 72 85 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida  Activar el nivell d'alarma general 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se i atendre en la mesura del possible a les persones afectades 

Tancar claus de pas.     

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar i alertar al CAC de l'evolució de 
l'accident 

Desallotjar 

   Col∙laborar amb l'evacuació dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Obrir les portes exteriors 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'INTOXICACIÓ ALIMENTÀRIA 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Facilitar els telèfons i adreces dels centres 
d'atenció primària i hospitals més propers 

Trucar al telèfon de gestió                 
d'emergències 112 

Verificar l'avís d'intoxicació  Trucar al CECAT 93 551 72 85 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida  Activar el nivell d'alarma general 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

      Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Atendre en la mesura del possible a les persones afectades 

Informar i alertar al CAC de l'evolució de 
l'estat de les persones afectades 

Ajudar en les tasques de desallotjament, 
si així ho requereix l'equip sanitari d'ajuda 
externa. 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

  
Ajudar en les tasques de desallotjament, 
si així ho requereix l'equip sanitari d'ajuda 
externa. 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA INTERNA DEL 
CÀMPING I AGRESSIONS, BARALLES O ALDARULLS PER PART DELS USUARIS 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Verificar l'avís d'incompliment  Trucar al telèfon d'emergències 112 

   Trucar al CECAT 93 551 72 85 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

Informar als usuaris dels seus deures. 
Trucar al telèfon 112 (per a que actuin les 
forces de l'ordre i/o altres equips) 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

      Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Advertir als usuaris dels seus deures i en cas 
d'incompliment avisar al Cap de l'Emergència 

  

Atendre a les persones afectades per les 
conductes inadequades d'altres usuaris. 

  

Informar i alertar al CAC de l'evolució de 
l'estat de les persones afectades 

Ajudar en les tasques que requereixi 
l'ajuda externa 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

  
Ajudar en les tasques de desallotjament, 
si així ho requereixen els equips d'ajuda 
externa. 
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RISCOS EXTERNS 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'INUNDACIÓ 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Trucar al telèfon de gestió d'emergències 112 

Trucar al CECAT 93 551 72 85 

Verificar l'avís   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  
Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació, seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida 
(PREALERTA i ALERTA) 

Activar el nivell d'alarma general 
(EMERGÈNCIA)                            

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar i atendre a les persones afectades 

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar i alertar al CAC de l'evolució de la 
inundació 

Desallotjar 

  
Col∙laborar amb l'evacuació o 
confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Obrir les portes exteriors 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  DE TERRATRÈMOLS, TEMPESTES I VENTADES 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Trucar al telèfon de gestió d'emergències 112 

Trucar al CECAT 93 551 72 85 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  
Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació, seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida   Activar el nivell d'alarma general                    

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar, atendre i informar a les persones afectades 

Informar als usuaris i donar consells per 
protegir‐se d'aquests fenòmens 

  

Tancar claus de pas en cas que sigui necessari  Desallotjar 

Informar i alertar al CAC de l'estat de les 
persones i els desperfectes ocasionats 

Col∙laborar amb l'evacuació o 
confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

   Obrir les portes exteriors 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

   Tancar les portes de confinament 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  DE NEVADES I GLAÇADES 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Trucar al telèfon de gestió d'emergències 112 

Trucar al CECAT 93 551 72 85 

   Mantenir una línia de comunicació oberta

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  
Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació, seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida   Activar el nivell d'alarma general                    

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar, atendre i informar a les persones afectades 

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar als usuaris i donar consells per 
protegir‐se d'aquests fenòmens 

Desallotjar 

  
Col∙laborar amb l'evacuació o 
confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

  
Obrir les portes exteriors si es requereix 
conduir‐los a una altra sortida que no 
sigui la principal. 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'AMENAÇA TERRORISTA 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Verificar l'avís  Mantenir una línia de comunicació oberta

Trucar al telèfon de gestió d'emergències 112 

Trucar al CECAT 93 551 72 85 

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots 
els equips actuants 

  
Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació, seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situació 

Activar el nivell d'alarma restringida   Activar el nivell d'alarma general                    

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i 
col∙laborar amb les seves actuacions si així 
ho requereixen 

   Ordenar l'evacuació 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar i atendre a les persones afectades 

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

   Desallotjar 

  
Col∙laborar amb l'evacuació o 
confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

  
Obrir les portes exteriors si es requereix 
conduir‐los a una altra sortida que no 
sigui la principal. 

  
Coordinar l'evacuació del centre a una 
zona segura 

  
Conduir als usuaris per l'itinerari 
d'evacuació 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada 
per garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt 
de trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat 
de l'evacuació 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS  D'ACCIDENT PER                                     
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

   CONAT / ALERTA  EMERGÈNCIA 

CAC 

Notificació al Cap d'Emergència 

Trucar al telèfon de gestió d'emergències 112 

Trucar al CECAT 93 551 72 85 

Verificar l'avís  Mantenir una línia de comunicació oberta 

Enviar les notificacions pertinents a l'EPI 
Enviar les notificacions pertinents a tots els 
equips actuants 

  

Informar i avisar  als usuaris mitjançant 
megafonia en cas d'evacuació o confinament 
(en cas que sigui necessari), seguint 
indicacions del cap d'emergència 

CAP DE 
L'EMERGÈNCIA 

Avaluar la situación 

Activar el nivell d'alarma restringida   Activar el nivell d'alarma general                         

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció 

  
Rebre als equips d'ajuda externa i col∙laborar 
amb les seves actuacions, si així ho 
requereixen 

  
Ordenar l'evacuació o confinament en cas 
necessari. 

   Comunicació de la fi de l'emergència 

EQUIP DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

Notificar l'avís d'emergència al CAC 

Protegir‐se, rescatar i atendre a les persones afectades 

Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides 

   Desallotjar 

  
Col∙laborar amb l'evacuació o, en el seu cas, 
el confinament dels usuaris 

EQUIP 
D'EVACUACIÓ  
CONFINAMENT 

  
En cas d’evacuació, obrir les portes exteriors, 
si es requereix conduir als usuaris a una altra 
sortida que no sigui la principal 

  

Coordinar l'evacuació de les instal∙lacions a 
una zona segura o, en cas de confinament, 
als espais destinats per aquesta finalitat, en 
cas que sigui necessari 

  
Si cal confinar els usuaris, tancar les portes i 
finestres dels recintes destinats al 
confinament 

  
Conduir als usuaris pels  itineraris 
d'evacuació, o en el seu cas de confinament 

  
Fer una revisió final de la zona evacuada per 
garantir que no queda ningú 

  
Realitzar el recompte de persones al punt de 
trobada 

  
Informar al Cap d'Emergència del resultat de 
l'evacuació o confinament 
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3.5 FITXES D’ACTUACIÓ 

 
S’han elaborat diferents fitxes d’actuació que cobreixen totes les hipòtesis d’emergència 

identificades al càmping. El personal del centre haurà de conèixer aquestes fitxes. Una correcta 

actuació a l’inici dels successos causants de l’emergència servirà per minimitzar les seves 

conseqüències. Les fitxes d’actuació seran les pautes a seguir per tot el personal propi o aliè al 

càmping davant qualsevol situació d’emergència. 
 
En l’annex IV s’adjunten les següents fitxes d’actuació: 

 

- Fitxa 1: Protocol d’actuació per a la persona responsable del centre de coordinació, 

alarma i comunicacions (CAC) 

 

- Fitxa 2: Protocol d’actuació per a la persona amb càrrec de Cap d’Emergència 
 

- Fitxa 4: Protocol d’actuació per a l’Equip de Primera Intervenció (EPI) 
 

- Fitxa 5: Protocol d’actuació per l’Equip d’Evacuació i Confinament 
 
 

3.6 INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

 
Davant qualsevol situació d’alerta o emergència per un risc intern o extern, la integració en plans 

de protecció civil d’àmbit superior es realitzarà, per part del Cap d’Emergència i responsable de 

comunicació, rebent l’avís o comunicant de l’emergència al telefon d’emergències 112. 

 

Durant l’activació en fase d’emergència del PAU, el Cap d’Emergència, trucarà a l’Ajuntament de 

Vielha e Mijaran (973 64 00 18) per establir la coordinació entre la direcció del PAU i la direcció 

del pla de Protecció Civil d’Àmbit Local que s’hagi pogut activar, si ha estat necessari.  

 

En cas de no poder contactar amb l’Ajuntament es trucarà al CECAT (93 551 72 85) per establir 

la coordinació entre la direcció del PAU i la direcció del pla de Protecció Civil d’Àmbit Autonòmic 

que s’hagi pogut activar, si ha estat necessari.  

 

La coordinació a nivell operatiu en el càmping es farà entre la persona designada en el pla 

d’autoprotecció i el màxim comandament de bombers al lloc o el màxim comandament del grup 

d’ajut extern previst en els corresponents plans d’emergència. 

 

La informació a donar s’especifica en el formulari 3 de l’annex II. 
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DOCUMENT 4: 
 

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ
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4 DOCUMENT 4: Implantació, manteniment i actualització 
 

4.1 RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ 

 

Una vegada s’ha aprovat el Pla d’Autoprotecció, s’ha de garantir la seva correcta Implantació i el 

seu Manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat del titular del càmping 

Verneda, de que a continuació s’indiquen les seves dades:  

 

4.1.1 Responsable de la Implantació 

 

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

   NOM I COGNOMS  CÀRREC  TELEFONS DE CONTACTE 

RESPONSABLE DE LA 
IMPLANTACIÓ DEL PLA 

JOSÉ MANUEL MONGE SENS  GERENT I ADMINISTRADOR 
629 712 160 

973 64 10 24 

OBJECTIUS 

Estudiar i aprovar el Pla d'Autoprotecció 

Programar la implantació del Pla 

Programar el manteniment del Pla 

Programar l'actualització del Pla 

Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del Pla. 

 

4.1.2 Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació 
 
Al tractar-se d’un establiment d’interès per a la protecció civil local, no és necessari designar un 

Comité d’Autoprotecció amb la finalitat de preveure i assessorar sobre les accions de gestió, 

implantació i manteniment del PAU. 
 
No obstant es poden programar reunions inicials d’implantació del pla, prèvies a les reunions de 

treball, amb el tècnic responsable de la implantació del Pla per informar sobre les línies 

d’actuació i per exposar el calendari d’implantació 
 
D’acord amb el que estableix el Decret d’autoprotecció, el cap de l’emergència ha de trametre a 

l’administració competent, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, un informe de 

descripció de les actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades en els últims 4 anys. 

Aquest informe ha de ser elaborat i signat pel cap de l’emergència i per la persona titular de 

l’activitat o a qui aquesta hagi designat. 
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4.2 PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ 

 

Els objectius de la fase d’implantació són: 
 

- Informar a totes les persones implicades en el pla, bàsicament el personal que treballa en 

el centre, sobre les dades del pla, els accidents més greus que es poden produir, els 

riscos, els seus efectes, les mesures de protecció més segures i l’operativitat que hi ha 

prevista. Tot això s’ha de recordar mentre el pla estigui vigent. 
 

- Donar formació teòrica i pràctica al personal que treballa en l’activitat. S’ha d’establir un 

programa d’activitats formatives periòdiques adequat per assegurar el manteniment de la 

formació teòrica i pràctica del personal assignat al pla d’autoprotecció, i establir sistemes 

o formes de comprovació que aquests coneixements han estat adquirits. 
 

- Definir, proveir i gestionar els mitjans i recursos econòmics necessaris per garantir 

l’eficàcia del PAU. 
 

- Que el Pla es provi amb exercicis i simulacres per comprovar si la implantació ha arribat a 

tots els nivells, és a dir, si tothom sap què ha de fer, com i quan, i si els diferents 

aspectes de l’operativitat prevista són correctes, com els primers avisos, les actuacions, 

la coordinació, les comunicacions, etc. I, finalment, afegir aquesta informació al pla. 
 
Per garantir l’eficàcia del PAU és molt important l’organització i preparació dels equips que han 

d’intervenir en una emergència. De manera que anualment s’ha d’establir un programa de 

formació i capacitació del personal amb participació activa en el PAU. 
 
Cal definir la programació de la formació i informació suficient per garantir l’operativitat del pla en 

funció de les tasques assignades al personal que hi estigui adscrit i a tot el personal en general.  
 
És responsabilitat del titular informar i formar al personal al seu servei sobre els continguts del 

PAU (article 4.1.g del Decret). També és necessari un tècnic responsable i un procediment de 

planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació. 
 
El PAU es donarà a conèixer a les persones actuants: aquelles que tenen una missió 

determinada en cas d’emergència perquè formen part de l’estructura de resposta del PAU. 

Poden ser actuants interns (personal propi o aliè de la instal·lació) o actuants externs (aquells 

que formen part dels serveis d’emergència públics com bombers, policia, emergències 

mèdiques, etc) 
 
Així les accions s’agruparan en : 

 Formació d’actuants (interns i externs) 

 Informació als usuaris 

 Exercicis i simulacres 
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4.2.1 Personal actuant 
 
La formació de tots els actuants tindà una base comuna i uns continguts específics segons el 

col·lectiu que ve definit per l’organigrama. En el càmping hi ha els següents col·lectius: 
 

 Cap d’emergència  

 Operador del centre de control 

 Actuants de l’equip d’intervenció 

 Actuants de l’equip d’evacuació i confinament 
 
A continuació s’adjunten els continguts comuns que han de formar part de la base de 

coneixement per a tots els actuants i els continguts específics de cada grup actuant: 

 

CONTINGUTS COMUNS 

DEFINICIÓ I CONCEPTES GENERALS 

Què és i per a què serveix un pla d'autoprotecció i el sistema de plans d'emergència 

PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 

Esquema dels continguts del PAU 

Repàs descriptiu de les instal∙lacions més significatives

Mitjans humans i materials

Riscos interns i externs 

Nivells d'activació del pla

Organització en cas d'emergència 

Procediments generals 

INTEGRACIÓ AMB ALTRES PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR 

Direcció de l'emergència 

Responsables de la intervenció 

Centres de coordinació 

Gabinets d'informació 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE EL RISC D'INUNDABILITAT 

Com a risc més important del càmping tots els col∙lectius han de tenir un mínim d'informació sobre ell. 

Quines zones del càmping es veuen afectades per aquest risc

Quines són les vies d'evacuació per cada zona 

Situació dels punts de trobada d'evacuació

ALTRES 

Identificació i detecció de riscos 

Comunicacions i senyals d'alarma 

Primers auxilis 

Identificació i coneixement dels mitjans d'autoprotecció: extintors, BIEs, sortides d'emergència 

PREVISIÓ DE GRUPS: TOTS ELS INTEGRANTS DE L'EQUIP D'EMERGÈNCIA PREVIST AL PAU 

PREVISIÓ DE DATES: A DETERMINAR 

SIGNATURA I DATA DE CONTROL: TOTS ELS ALUMNES HAURAN DE SIGNAR UN FULL D'ASSISTÈNCIA EL DIA DEL 
CURS 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS 

CAP DE L'EMERGÈNCIA I CAP D'INTERVENCIÓ 

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA 

Riscos derivats de l'activitat desenvolupada i els tipus de situacions d'emergència que es poden originar, amb 
les mesures preventives que poden evitar la seva aparició o pal∙liar‐ne els efectes. 

Equips i sitemes de protecció disponibles en cas d'emergència 

Accions inicials en cas d'emergència 

Organització i gestió d'equips 

Comunicació i relacions externes en cas d'emergència 

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CAC) 

PROCEDIMENTS OPERATIUS DEL CENTRE DE CONTROL 

Organització en cas d'emergènci. Equips i càrrecs responsables de l'actuació en cas d'emergència 

Activació del Pla 

Comunicacions internes i externes 

Directori telefònic d'emergències 

Coordinació amb altres centres activats 

 EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ 

TEORIA DEL FOC I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Naturalesa del foc, tipus de combustibles, mètodes d'extinció d'incendis, agents extintors. 

identificació, característiques i components, instruccions de funcionament, instruccions de  

posada en marxa i aturada, indicadors de correcte funcionament, manteniment de les instal,  

pràctiques en l'ús dels extintors portàtils d'incendi, vies d'evacuació. 

INSTAL∙LACIONS BÀSIQUES DEL CÀMPING 

Localització de les escomeses d'aigua, llum i gas i de les claus de pas 

Identificació dels equips de consum 

Vies d'evacuació i sortides d'emergència 

NOCIONS BÀSIQUES DE PRIMERS AUXILIS 

Protocol PAS. Exploració de la víctima 

Suport vital bàsic RCP (reanimació cardiopulmonar) en situacions especials 

Hemorràgies i xoc 

Traumatismes osteoarticulars 

Lesions per agents físics 

Intoxicacions 

ALTRES RISCOS EXISTENTS EN EL CÀMPING 

Inundació, manipulació de productes pel tractament de l'aigua de la piscina 

 EQUIP D'EVACUACIÓ 

Vies d'evacuació, punts de trobada, sortides d'emergència i zones de confinament 

Nocions bàsiques de primers auxilis 

PREVISIÓ DE GRUPS: TOTS ELS INTEGRANTS DE L'EQUIP D'EMERGÈNCIA PREVIST AL PAU 

PREVISIÓ DE DATES: A DETERMINAR 

SIGNATURA I DATA DE CONTROL: TOTS ELS ALUMNES HAURAN DE SIGNAR UN FULL D'ASSISTÈNCIA EL DIA DEL 
CURS 
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4.2.2 Personal aliè 
 

El càmping Verneda no disposa de personal aliè, però en cas que se’n contractés i passessin a 

formar part de l’Equip de Primera Actuació, la formació seria l’específica d’aquest grup, a més de 

la formació genèrica, ambdues definides en l’anterior apartat. Els assistents al curs haurien de 

signar un full d’assitència. 
 
 

4.2.3 Actuants externs 
 

Els objectius principals de la formació dels actuants externs són els següents: 

- Donar a conèixer les instal·lacions i els seus accessos 

- Donar a conèixer els riscos i els escenaris d’emergència contemplats a les instal·lacions 

- Donar a conèixer les persones que seran els interlocutors interns durant l’emergència 
 
Es prepararà informació específica i es realitzaran sessions informatives. 

 

ACTUANTS EXTERNS 

DOCUMENTACIÓ 

Resum explicatiu de l'organització del càmping i de les seves activitats 

Presentació tècnica resum del PAU pensada per a la difusió externa: 

‐ característiques descriptives de la instal.lació: accessos, mitjans, zones de risc 

‐ escenaris contemplats al PAU 

‐ organització en cas d'emergència 

‐ Interlocutors: direcció, intervenció, CAC 

‐ necessitats principals a cobrir des de l'exterior 

‐ cartografia bàsica de suport 

SESSIONS 

Es farà una sessió amb: 

‐ un representant dels cossos de bombers, SEM i mossos d'esquadra (no hi ha policia local) 

‐ persona responsable de protecció civil municipal i principals regidors implicats 

‐ comunicació prèvia als Serveis Territorials de Protecció Civil de la Generalitat 
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4.2.4 Informació i divulgació del Pla 
 

4.2.4.1.- Personal propi  
 
Tot el personal que treballa en el centre ha de saber: 
 

 Què s’ha de fer en detectar una situació d’emergència 

 Com es transmetrà l’alarma 

 Mesures d’autoprotecció: quan i com evacuar, quan i on confinar-se 
 
Aquesta informació es transmetrà en sessions periòdiques (anuals com a mínim) on s’expliqui tot 

això als treballadors habituals directes i subcontractats. 

 

RECOMANACIONS ALS TREBALLADORS EN CAS D'EMERGÈNCIA 

  

D'acord amb el PAU del càmping, en cas d'emergència cal observar les recomanacions següents: 

  

‐ En el cas que detecteu una emergència, aviseu a recepció. Si no hi ha ningú a recepció trucar al 112  
i al cap d'emergències. 
 
‐ No entreu mai a la zona de perill afectada pel sinistre. 
 
‐ Si es tracta d'un incendi i sabeu utilitzar l'extintor i/o BIE, utilitzeu‐los.
 
‐ Feu el que us indiquin els membres de l'equip d'evacuació i confinament.
 

‐ Si cal evacuar un sector del  càmping o la seva totalitat, sentireu el missatge per megafonia i rebreu les 
indicacions de l'equip d'evacuació i confinament.
 

‐ En cas d'evacuació obeïu les instruccions de l'equip d'evacuació i confinament i, a més: 

                      ‐ no correu però tampoc us entretingueu 

                     ‐ deixeu estar les vostres coses i els vostres vehicles 

                     ‐ recordeu que heu de fer‐vos càrrec dels usuaris que puguin necessitar ajuda 

                     ‐ en els vials permeteu la incorporació dels usuaris del càmping 
                     ‐ dirigiu‐vos al punt de reunió que us hagin indicat 
 

‐ Si us trobeu en un edifici, o plaça d'acampada i no podeu sortir procureu fer‐vos visibles. Espereu que  
els bombers us vinguin a treure. 
 
‐ En cas de confinament dirigiu‐vos al lloc que s'indiqui per megafonia o pel grup d'evacuació. 
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4.2.4.2.- Usuaris 
 
L’objectiu de la informació als usuaris és evidenciar quines seran les persones de referència en 

cas d’emergència i quines són les mesures d’autoprotecció bàsiques. Això es farà entregant un 

fullet informatiu en el moment d’ingrés al càmping i fent una explicació verbal per part de la 

persona de la recepció. En el fullet s’inclourà un mapa general del càmping, on s’hi marcarà la 

parcel·la concreta de l’usuari i la sortida d’emergència més propera a la parcel·la. També 

s’indicarà el punt de reunió en cas d’evacuació del càmping. 

 

 

RECOMANACIONS PELS USUARIS EN CAS D'EMERGÈNCIA 

  

‐ En termes generals, és natural que davant d'una situació de risc o d'emergència, pugui tenir una sensació 

de por o inseguretat. Per això, primer de tot aturi's uns instants per recuperar la calma necessària  que 

li permeti adoptar les decisions més aconsellables i oportunes. 
 
‐ La serenitat i la reflexió són els millors aliats per afrontar una situació que comporti algun tipus  

d'amenaça o perill. A ,és, la tranquil.litat del seu comportament afavorirà la seguretat de les persones que 
estiguin al seu voltant. 
 

‐ En el cas que detecti qualsevol emergència, avisi a recepció o al número de telèfon 606 756 393. 

‐ No entri mai a la zona de perill afectada pel sinistre 
 
‐ Ajudi i sigui solidari amb aquells que per qualsevol causa tenen disminuïdes les seves facultats físiques. 
 
‐ Eviti la curiositat i si la seva presència no és necessària no ha de romandre en zones de conflicte o  

evacuació 
 
‐ Si cal evacuar un sector del  càmping o la seva totalitat, serà informat pel cap d’emergències del càmping.   

A partir d'aquest moment haurà de seguir les instruccions que senti per megafonia, acudint a peu (NO 

UTILITZI EL VEHICLE) al PUNT DE REUNIÓ situat a la zona assenyalada al plànol i a través de les VIES D'EVA‐ 

CUACIÓ i la SORTIDA D'EMERGÈNCIA  més propera a la seva ubicació. 

‐ En cas d'evacuació obeeixi les instruccions del personal del càmping i, a més: 

                      ‐ mantingui la calma, no corri però tampoc s'entretingui 

                     ‐ deixi estar les seves coses i el seu vehicle, agafi només l'imprescindible 

                     ‐ en els vials permeti la incorporació de la resta d'usuaris del càmping 

                     ‐ no circuli en sentit contrari ni obstrueixi el pas 

                     ‐ dirigeixi's al punt de reunió que li hagin indicat  

                    ‐ si té coneixement d'algun usuari amb problemes de mobilitat o estigui impedit per 

                      realitzar l'evacuació i vostè no el pot ajudar informi'n a l'equip d'evacuació 

‐ Si es troba en un edifici, o en l'interior de la seva plaça d'acampada i no pot sortir procuri fer‐se visible. 

Esperi que els bombers el vinguin a treure. 
‐ En cas de confinament dirigeixi's al lloc que s'indiqui per megafonia o pel personal del càmping. 
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4.3 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

 

Per validar el correcte funcionament del PAU cal programar, realizar i avaluar el simulacre tal 

com s’ha previst i com s’ha portat a la pràctica. Així la realització de simulacres té per objecte 

l’activació total o parcial de les accions contingudes al Document 3: Manual d’Actuacio del Pla. 
 
Prèviament a la realització de l’exercici o simulacre, el Responsable de la Implantació del Pla 

n’ha d’informar a les autoritats competents amb una antelació determinada, segons s’especifica 

en l’article 8 del Decret 82/2010. Les dades que, com a mínim s’han de facilitar, figuren a l’annex 

V de l’esmentat Decret. 
 
El simulacre s’ha de fer com a mínim una vegada a l’any representant un dels escenaris de risc 

contemplat al PAU. La persona responsable del centre ha de trametre un informe d’avaluació per 

cada simulacre en un termini de 20 dies hàbils a través del registre electrònic que es trametrà a 

l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
 
En el simulacre del PAU es pretén posar a prova: 

- Els avisos als telèfons d’emergències 

- La transmissió de la informació 

- La resposta de l’equip d’emergències 

- L’aplicació de mesures de protecció 

- El funcionament i efectivitat dels sistemes d’avisos 
 
L’avaluació del simulacre ha de servir per saber si s’han assolit els objectius del simulacre. El 

final d’un simulacre conclou amb una reunió de valoració on es plasmaran les conclusions més 

importants extretes del simulacre. A continuació s’elaborarà un informe amb totes les dades 

recollides i s’exposaran els punts forts i dèbils i amenaces possibles del pla. 
 
A continuació s’especifica el Programa d’Exercicis i simulacres establert per la Implantació del 

Pla. S’inclouen dues taules, una correspon al primer simulacre a realitzar al final de la 

implantació del Pla i l’altra per planificar els simulacres i exercicis següents que seran, com a 

mínim, un cada any. 
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SIMULACRE INICIAL 

OBJECTIUS 
‐ Verfificació de la Implantació del Pla                                                                                              
‐ L'activació total o parcial de les accions d'actuació en cas d'emergència                                 
‐ L'anàlisi dels resultats 

DATA   ****  HORA  **** 

ZONA INVOLUCRADA / ESCENARI DE L'EXERCICI 

La totalitat del càmping en cas d’inundació  

CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI 

Es procedirà a realitzar el protocol d'actuació en cas d'inundació inclòs en el Document 3, sense necessitat 
de mobilització d'ajuda externa, però sí fent les corresponents comunicacions. Es realitzarà l'avís i evacuació 
de la totalitat del càmping als punts de trobada fixats en el PAU. 

VERIFICACIÓ O COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT 

Segons s'indica en l'article 8 del Decret 82/2010 es farà la comunicació a l'organ competent de protecció 
civil de l'Ajuntament per registre electrònic amb una antelació mínima de 10 dies hàbils. Posteriorment a la 
realització del simulacre i en el termini màxim de 20 dies hàbils la persona titular o responsable de l'activitat 
haurà de trametre, a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, un informe elaborat pel cap 
d'emergència i signat per aquesta persona i el titular de l'activitat, a l'organ competent en materia de 
protecció civil de l'Ajuntament  

AVALUACIÓ DE L'EXERCICI 

‐ Descripció de l'emergència i causes: ……………………………………………………………………………………………………..          
‐ Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU:……………………….………………..……… 
‐ Mesures de protecció adoptades (allunyament dels ferits, control d’accessos, etc): ………………………….... 
‐ Comprovació dels mitjans d’autoprotecció (humans i materials):….…………………………………………………….… 
‐ Comprovació dels recorreguts d’evacuació: …………………………………………………………………………………………. 
‐ Control del temps de reacció i evacuació:…………………….…………………………………..……………………………………          
‐ Comprovació de la rapidesa de resposta dels equips: ………………………………………………..…………………………. 
‐ Comprovació del temps total d’evacuació: ………………….…………………………………..……………………………………          
‐ Aspectes del PAU a millorar o modificar com a resultat de l'experiència: …………….................................... 
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SIMULACRE  

EXERCICI Nº 1  INCENDI EN L'INTERIOR DEL CÀMPING 

DATA   ****  HORA  **** 

ZONA INVOLUCRADA / ESCENARI DE L'EXERCICI 

PLACES MÒBILS **** i **** 

CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI 

Es procedirà a realitzar el protocol d'actuació en cas d'incendi interior inclòs en el Document 3, sense 
necessitat de mobilització d'ajuda externa, però sí fent les corresponents comunicacions. Es realitzarà l'avís i 
evacuació de les places afectades i de les places properes a aquestes. 

VERIFICACIÓ O COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT 

Segons s'indica en l'article 8 del Decret 82/2010 es farà la comunicació a l'organ competent de protecció 
civil de l'Ajuntament per registre electrònic amb una antelació mínima de 10 dies hàbils. Posteriorment a la 
realització del simulacre i en el termini màxim de 20 dies hàbils la persona titular o responsable de l'activitat 
haurà de trametre, a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, un informe elaborat pel cap 
d'emergència i signat per aquesta persona i el titular de l'activitat, a l'organ competent en materia de 
protecció civil de l'Ajuntament  

AVALUACIÓ DE L'EXERCICI 

‐ Descripció de l'emergència i causes: ……………………………………………………………………………………………………..          
‐ Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU:……………………….………………..……… 
‐ Mesures de protecció adoptades (control d’accessos): ……………………………………………….…………………….... 
‐ Comprovació dels mitjans d’autoprotecció (humans i materials):….…………………………………………………….… 
‐ Comprovació dels recorreguts d’evacuació: …………………………………………………………………………………………. 
‐ Control del temps de reacció i evacuació:…………………….…………………………………..……………………………………          
‐ Comprovació de la rapidesa de resposta dels equips: ………………………………………………..…………………………. 
‐ Comprovació del temps total d’evacuació: ………………….…………………………………..……………………………………          
‐ Comprovació del temps d’arribada de l’ajuda externa: …………………………………………………………………………. 
‐ Aspectes del PAU a millorar o modificar com a resultat de l'experiència: …………….................................... 
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Plantilla model per a l’avaluació dels resultats del simulacre: 
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4.4 PROGRAMA DE MANTENIMENT 

 

En aquest punt s’engloba tant el manteniment tècnic d’instal·lacions i equips com el manteniment 

del propi Pla. 

 

4.4.1 Manteniment instal·lacions i equipaments 
 

L’objectiu és garantir que els mitjans d’autoprotecció funcionen o estan preparats per funcionar 

correctament i també mantenir altres equips o instal·lacions per tal de garantir que no hi haurà 

cap risc derivat del seu mal estat o mal funcionament. 

 

INSTAL∙LACIÓ 
DADES DE L'EMPRESA DE 

MANTENIMENT 

REVISIONS 

ÚLTIMA  PROPERA 

INSTAL∙LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS (EXTINTORS, BIEs, 
HIDRANTS) 

Nom: SIEF‐2, S.L.  16/06/2014    
Telefon: 973 24 12 85       
Data de contracte:       

CALDERES (CALEFACCIÓ) 

Nom: JMS, Subministraments i Serveis, S.L.       

Telefon: 973 65 33 50       

Data de contracte:       

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 
(Enllumenat d'emergència, quadres 
elèctrics, enllumenat vials) 

Nom: CUBERES PLANXERIA S.L.       
Telefon: 973 680 489       
Data de contracte:       

INSTAL∙LACIONS DE GAS / 
SUBMINISTRE 

Nom: Servicios Anoia, S.A.       

Telefon: 973 65 20 86       

Data de contracte:       

CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS 
CUINA 

Nom:       
Telefon:       
Data de contracte:       

PISCINA (ANALÍTIQUES) 

Nom:       

Telefon:       

Data de contracte:       

EDAR (ANALÍTIQUES I 
MANTENIMENT 

Nom:       

Telefon:       

Data de contracte:       
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A continuació es detalla el manteniment d’algunes de instal·lacions més importants: 
 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

OPERACIÓ  5 anys  1 any  6 mesos  3 mesos 

EXTINTORS D'INCENDI 

Comprovació de l'accessibilitat, la senyalització, el bon estat aparent           X 

Inspecció ocular de l'anella de seguretat, precintes, inscripcions, mànega, etc           X 

Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) de l'extintor           X 

Inspecció ocular de l'estat de les parts mecàniques (filtre, vàlvules, mànega, 
etc) 

         X 

Comprovació del pes i pressió en el seu cas        X    

Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts 
mecàniques 

      X    

A partir de la data de timbrat de l'exterior (i per tre vegades) es retimbrarà 
l'extintor d'acord amb la ITC‐MIE AP.5 del Reglament d'aparells a pressió 
sobre extintors d'incendis 

X          

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.           X 

Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar 
la mànega en tota la seva extensió i accionament de la boca en cas de ser de 
diverses posicions 

         X 

Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. Neteja del 
conjunt de frontisses i portes de l'armari. 

         X 

Desmuntatge de la mànega i assaig d'aquesta en lloc adequat.     X       

Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents 
posicions i del sistema de tancament. 

   X       

Comprovació de l'estanqueïtat dels ràcords i mànega i de l'estat de les juntes.     X       

Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència 
(patró) acoblat en el ràcord de connexió de la mànega. 

   X       

La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2.  X          

HIDRANTS 

Comprovació de l'accessibilitat al seu entorn.           X 

Inspecció visual comprovant l'estanqueïtat del conjunt.           X 

Treure tapes de les sortides, engreixar les rosques i comprovar l'estat de les 
juntes i ràcords 

         X 

Engreixar la femella d'accionament o emplenar la cambra d'oli del mateix        X    

Obrir i tancar l'hidrant        X    

Comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de 
drenatge. 

      X    
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CALENDARI DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LA 

OPERACIÓ  Anual  6 mesos  3 mesos  1 mes  1 setma  diari 

INSTAL∙LACIONS INTERIORS D'AIGUA CALENTA SANITARIA I AIGUA FREDA DE CONSUM HUMÀ 

Revisió de funcionament i conservació de tota la 
instal∙lació 

X                

Neteja i desinfecció de tota la instal∙lació  X                

Quan es posa en funcionament la 1a vegada 

En el seu moment 

Després d'una parada superior a 1 mes 

Després d'una reparació o modificació estructur 

Quan ho aconselli la revisió general 

Quan ho determini l'autoritat sanitària 

Neteja de punts terminals (aixetes, dutxes) X      

Desinfeccióde punts terminals (aixetes, dutxes)  X                

INSTAL∙LACIONS INTERIORS D'AIGUA CALENTA SANITARIA 

Revisió de:                   

Dipòsits acumuladors        X          

Punts terminals (aixetes i dutxes)*           X       

Purga de vàlvules de drenatge de les canonades           X       

Purga del fons dels acumuladors              X    

Obertura d'axetes i dutxes (recintes tancats)              X    

Medició de la temperatura:                   

Dipòsits finals d'acumulació (Tª >60 graus C)                 X 

Mostra d'aixetes ACS* (Tª>50 graus C)           X       

Totes les aixetes i dutxes  X                

Determinació de legionella en punts represent**       X          

INSTAL∙LACIONS INTERIORS D'AIGUA AIGUA FREDA DE CONSUM HUMÀ 

Revisió de:                   

Dipòsit        X          

Punts terminals (aixetes i dutxes)*           X       

Medició de la temperatura:                   

Dipòsit (Tª<20 graus C)           X       

* En nombre representatiu, rotatori al llarg de l'any, que cobreixi tots els punts al llarg de l'any 

** Periodicitat adecuada al nivell de perillositat de la instal∙lació, com a mínim trimestralment i sempre 15 dies 
després del tractament de xoc. 
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CALENDARI OPERACIONS DE MANTENIMENT ‐ INSTAL∙LACIONS VÀRIES (ITE 08 del RD 1751/1998) 

OPERACIÓ  2 anys  1 any  6 mesos 1 mes 

Neteja del circuit de fums de calderes        X    

Neteja de conductes de fums i xemeneia     X       

Comprovació de material refractari        X    

Comprovació estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera           X 

Revisió general de calderes individuals de gas     X       

Revisió general de calderes individuals de gasoil     X       

Detecció de fugues en xarxa de combustible             

Comprovació de nivells d'aigua en circuits           X 

Comprovació d'estanqueïtat en vàlvules d'intercepció        X    

Comprovació tarat d'elements de seguretat           X 

Revisió i neteja de filtres d'aigua        X    

Revisió i neteja de filtres d'aire           X 

Revisió d'equips autònoms        X    

Revisió bombes i ventiladors amb mesura de potència absorvida           X 

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic     X       

Altres 

 
 
 

4.4.2 Manteniment del mateix pla 
 

Un cop s’ha implantat el Pla, és necessària la seva contínua vigilància per tal de garantir la 

vigència de les seves dades i plantejaments i per tal de garantir el coneixement que del Pla han 

de tenir els agents implicats.  

 

 Manteniment de la formació del personal propi i aliè. 
 
L’objectiu és assegurar la formació continuada a tots els integrants de l’Equip d’Emergència i les 

seves funcions en relació a les actuacions en cas d’emergència. La formació será la mateixa que 

l’especificada en l’apartat 4.2.1, a no ser que hi hagi algún canvi o modificació en la instal·lació, 

com per exemple l’habilitació de noves sortides d’emergència o altres mesures correctores 

incorporades després de la redacció del present PAU. Cadascuna de les tasques contindrà un 

registre on es dati i es signi la comprovació de que l’acció referida a la tasca ha estat realitzada 

correctament. Amb això es compleix els requeriments de Manteniment del propi Pla. 

 

 Manteniment de la informació i divulgació del pla. 
 
L’objectiu és assegurar que la informació que els diferents agents implicats tenen del Pla està 

actualitzada i continua vigent. 
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MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PLA 

  
COMPROVACIÓ DE LA VIGÈNCIA DE 

LA INFORMACIÓ DIVULGADA* 
DATA DE LA PROPERA COMPROVACIÓ 

PERSONAL PROPI       

PERSONAL ALIÈ       

USUARIS       

AJUDA EXTERNA 

BOMBERS       

MOSSOS D'ESQUADRA       

ORGANISMES OFICIALS 

AJUNTAMENT       

*S'ha d'indicar si les informacions traslladades a les persones sobre el PAU estan actualitzades o no. Es la 
informació vinculada a l'apartat 4.2.3. 

 

 

4.4.3 Estudi i avaluació dels incidents i accidents 
 

 Registre  d’incidències 
 
L’anàlisi històrica és la font principal a l’hora d’analitzar els riscos d’una instal·lació o centre, i al 

mateix temps, l’anàlisi de les actuacions davant d’un incident o accident real permeten també 

millorar l’operativitat del pla.  
 
Per tot això, com a mínim, cal mantenir un registre d’incidents i accidents a partir dels quals cal 

analitzar: 

 Si aquell risc estava contemplat en el PAU 

 Si es van dur a terme les accions adients 

 Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts 

 Avaluar possibles millores 

 Altres consideracions a criteri de les persones actuants 
 
Després d’una emergencia i activació del Pla d’Autoprotecció, s’haurà de trametre, a través del 

registre electrònic de plans d’autoprotecció, l’informe a l‘òrgan competent en materia de protecció 

civil de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran (signat pel cap d’emergència i pel titular del centre, en 

aquest cas és la mateixa persona) en un termini màxim de 7 dies hàbils. 
 
A continuació s’adjunta un model amb les dades que s’haurien d’incloure: 
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AVALUACIÓ DELS INCIDENTS I ACCIDENTS 

INDIDÈNCIA Nº :    

DATA:     HORA:    LLOC:    

DESCRIPCIÓ DE L'INCIDENT    

IDENTIFICACIÓ DEL RISC QUE HA 
PROVOCAT L'INCIDENT (indicant 
si estava contemplat al PAU) 

  

DESCRIPCIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DE LES 
MESURES D'AUTOPROTECCIÓ 
RELACIONADES 

  

DESCRIPCIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DELS 
PROTOCOLS D'ACTUACIÓ 

  

CONSEQÜÈNCIES DE L'INCIDENT    

ASPECTES MILLORABLES A 
CONSIDERAR 

  

 

 

4.5 ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

 
L’actualització del  Pla té per finalitat garantir que en tot moment el PAU s’adequa a les 

característiques actuals físiques i humanes de la instal·lació, és a dir, que s’han incorporat totes 

les variacions que s’hagin produit, tant en les propies instal·lacions com entre el seu personal. 
 
Les actualitzacions es poden considerar com aquelles variacions en el PAU que no impliquen 

cap concepte diferent dels previstos fins al moment, per exemple: canvis de números de telèfons 

dels equips, canvi del nom d’algun dels actuants, petites ampliacions o modificacions que no 

impliquen canviar cap procediment, etc. 
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Per tal de complir aquest requisit, l’actualització del Pla serà sistemàtica en funció de la variació 

esdevinguda. En aquest cas el cap d’emergències serà la persona que recollirà tots aquests 

canvis. 
 
El PAU ha de ser revisat sempre que hi hagi una modificació substancial (canvi de riscos, canvi 

en els procediments, tipus i funcions d’equips, etc) i com a mínim cada 4 anys, adjuntant un 

informe de les actuacions d’implantació i manteniment realitzades des de l’anterior homologació 

del PAU. 
 
D’acord amb el Decret 82/2010, art 16.4, el càmping Verneda, al tractar-se d’un centre d’interès 

per a la protecció civil local, les actualitzacions i revisions del PAU han de ser trameses a través 

del registre electrònic de plans d’autoprotecció a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, tot 

especificant la part del pla que s’hagi actualitzat. El PAU incorporarà en aquest punt el registre 

de totes les actualitzacions realitzades així com el control de la seva revisió. 
 
A continuació s’adjunta un model que es pot utilizar per fer l’actualització i revisió del pla: 

 

ACTUALITZACIONS DEL PLA 

  
DESCRIPCIÓ DEL 

CANVI  
DOCUMENTS A 
MODIFICAR 

SIGNATURA I DATA 
DE CONTROL I 
VERIFICACIÓ 

ACTUALITZACIÓ 
COMUNICADA A 

DATA: 

CANVIS DE PERSONAL 

CANVI Nº …             

CANVI Nº …             

CANVIS ORGANITZATIUS 

CANVI Nº …             

CANVI Nº …             

CANVIS ESTRUCTURALS 

CANVI Nº …             

CANVI Nº …             

REVISIONS DEL PLA 

  
DESCRIPCIÓ DEL 

CANVI  
DOCUMENTS 
MODIFICATS 

SIGNATURA I DATA 
DE CONTROL I 
VERIFICACIÓ 

REVISIÓ ENVIADA A:

REVISIÓ Nº …             

REVISIÓ Nº …             
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CONCLUSIÓ 
 

Amb el contingut dels Documents 1, 2, 3, 4 i els annexes que l'acompanyen es dóna per assolit 

l'objectiu de la redacció del Pla d'Autoprotecció del càmping Verneda, emplaçat al terme 

municipal de Vielha e Mijaran. I, per tant, es sotmet a la consideració de l'Administració 

competent per a que, si s'escau, sigui homologat. 
 
 
 
 

Signat:      Signat: 
 
 
 
 
 
  Sr. José Manuel Monge Sens  Joan Gurrera i Lluch 

 Titular del càmping Verneda   Autor del projecte de Pla d’Autoprotecció 
 
 
         

 
Pont d’Arròs, desembre de 2016 
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ANNEXOS 
 

 

Annex I. Directori de comunicacions  

Telèfons d’emergències d’ajuda externa i altres 

Telèfons del personal d’emergències de l’activitat 

Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 

 

Annex II. Formularis per a la gestió de les emergències 

Annex III. Plànols 

Annex IV. Fitxes d’actuació 

Annex V. Mesures correctores del risc  

Annex VI. Càlcul del temps d’evacuació 

Annex VII. Reportatge fotogràfic  



 

146  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEXOS AL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 



 

147  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEX II: FORMULARIS PER A LA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I.- DIRECTORI DE COMUNICACIONS 
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ÍNDEX 
 

FITXA 1: Telèfons d’emergència d’ajuda externa i altres 

FITXA 2: Telèfons del personal d’emergències de l’activitat 

FITXA 3: Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 
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FITXA 1: TELÈFONS D’EMERGÈNCIA D’AJUDA EXTERNA 

 

LLISTAT DE TELÈFONS EXTERNS D'EMERGÈNCIES 

EMERGÈNCIES    

Telèfon únic d'emergències europeu  112 

CECAT  93 551 72 85 

Bombers Vielha 
085 

973 640 080 

Comissaria Mossos d'Esquadra de Vielha 
088  

973 357 285 

Guàrdia Civil Vielha 
062  

973 640 005 

INSTITUCIONS 

Ajuntament de Vielha e Mijaran  973 640 018 

Conselh Generau d'Aran (Vielha)   973 641 801 

CENTRES SANITARIS PROPERS 

Hospital de Vielha  973 640 004 / 973 640 006 

EMPRESES VEÏNES 

Restaurant Cal Manel  973 64 11 68 

ALTRES 

Direcció General de trànsit (DGT)  900 123 505 

Informació Meteorològica  807 170 365 
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FITXA 2: TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT 
 

 

LLISTAT DE TELÈFONS INTERNS D'EMERGÈNCIA 

TELÈFONS INTERNS 

DEPARTAMENT  TELÈFON EXTERN 

RECEPCIÓ / CAC  973 64 10 24/ 606 756 393 

   TELÈFONS PERSONALS 

RECEPCIÓ / CAC 

Maria Monge Santacruz  659 699 961 

Berta Monge Santacruz  646 298 101 

Mariona Carretero  606 124 144 

EQUIP D'EMERGÈNCIA 

CÀRREC  NOM  TELÈFONS 

CAP D'EMERGÈNCIA: TITULAR  José Manuel Monge Sens  629 712 160 

CAP D'EMERGÈNCIA: SUPLENT  Maria Monge Santacruz  659 699 961 

VIGILANT NOCTURN  Radu Matei  654 647 643 

EQUIP D'INTERVENCIÓ 
José Manuel Monge Sens  629 712 160 

Kaba Jaiteh  606 776 844 

EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

Constanta Matei  657 123 731 

Paola Diana Ramírez  615 321 246 

Susana Martínez  676 806 646 

Marta Grau  616 819 571 

Raquel Balaña  608 233 664 
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FITXA 3: TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVES I MANTENIMENT 

 

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS BÀSICS 
ELECTRICITAT 

COMPANYIA  FECSA‐ENDESA 
NOM I TELÈFON RESPONSABLE DE 

MANTENIMENT 

**** 

**** 

TELÈFON INFORMACIÓ I 
GESTIONS 

800 76 09 09  TELÈFON CENTRAL URGÈNCIES  800 76 07 06 

AIGUA POTABLE 

COMPANYIA 
CLIMARAN (SERVEI DE 

LAMPISTERIA) 
NOM I TELÈFON RESPONSABLE DE 

MANTENIMENT 

**** 

**** 

TELÈFON INFORMACIÓ I 
GESTIONS 

973 640 860  TELÈFON CENTRAL URGÈNCIES  973 640 860 

 
 

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE MANTENIMENT I ALTRES 

CALDERES 

COMPANYIA 
JMS, Subministraments i 

Serveis, S.L. 
NOM I TELÈFON RESPONSABLE DE 

MANTENIMENT 

  

973 653 350 

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 

COMPANYIA    
NOM I TELÈFON RESPONSABLE DE 

MANTENIMENT 

  

  

INSTAL∙LACIONS DE GAS ‐ SUBMINISTRAMENT BOMBOMES DE BUTÀ I PROPÀ 

COMPANYIA  Servicios Anoia, S.A. 
NOM I TELÈFON RESPONSABLE DE 

MANTENIMENT 

  

973 652 086 

REVISIÓ EXTINTORS i BIEs 

COMPANYIA  SIEF‐2, S.L.  NOM I TELÈFON RESPONSABLE  
  

973 241 285 

SUBMINISTRAMENT GASOIL 

COMPANYIA     NOM I TELÈFON RESPONSABLE  
  

  

ANALÍTIQUES PISCINA 

COMPANYIA     NOM I TELÈFON RESPONSABLE  
  

  

MANTENIMENT I ANALÍTIQUES EDAR 

COMPANYIA     NOM I TELÈFON RESPONSABLE 
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ANNEX II.- FORMULARIS PER A LA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 
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ÍNDEX 
 

FORMULARI 1: Model de notificació interna de l’emergència 

FORMULARI 2: Model d’avís als equips d’intervenció 

FORMULARI 3: Model d’avisos al 112, al CECAT i al CRA municipal 

FORMULARI 4: Model de recepció d’un avís d’amenaça de bomba 

FORMULARI 5: Model d’avís a la policia per amenaça de bomba 
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FORMULARI 1: MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L’EMERGÈNCIA 
 

FORMULARI 1: MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L'EMERGÈNCIA 

                    

Truco del càmping Verneda, que està al municipi de Vielha e Mijaran a la Val d'Aran    

                    

Hem de  (detallar emergència)………………             

                    

El/la (incident)………….. està a (detallar localització)………………       

                    

(Descriure breument la gravetat de la situació)          

                    

En el càmping hi ha ………persones usuàries  (indicar grau de la mobilitat de les persones). 

                    

Hi ha ……………………. Ferits i estem evacuant la zona per la/es (sortida/es utilitzada/es)    

traslladant a les persones a (zona de confinament).          

                    

Jo sóc (nom, cognoms i càrrec) ……….. I truco del telèfon……………………       

                    
 

FORMULARI 2: MODEL D’AVÍS ALS EQUIPS D’INTERVENCIÓ 

 

FORMULARI 2: MODEL D'AVÍS ALS EQUIPS D'INTERVENCIÓ 

                       

ATENCIÓ!! Alerta del CAC‐ del càmping Verenda ‐ Codi:…………………….‐Nivell:…………….    

                       

Si us plau,…………..                   

                       

…. Contacti el més aviat possible amb el CAC trucant al (indicar telèfon o extensió de contacte)……… 

                       

…. Personi's el més aviat possible al punt de reunió de (indicar zona)       
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FORMULARI 3: MODEL D’AVISOS AL 112, CECAT I CRA MUNICIPAL 

 

 
FORMULARI 3: MODEL D'AVISOS AL 112, CECAT, CRA MUNICIPAL 

                    

Informació a facilitar:                

                    

* Hi ha una emergència per (indicar tipus d'emergència)       

al càmping Verneda de Vielha e Mijaran (indicar zona concreta del càmping)    

                    

*L'accés al càmping és per la carretera N‐230, km 171 al Pont d'Arròs    

                    

   *L'accès més ràpid és per (indicar recorregut òptim)    

                    

   *El lloc del sinistre té accès des de entrada més propera ……………… 

                    

*No se sap quins danys materials hi ha. Está afectat/da        

(descriure els elements/sectors/instal.lacions afectades per l'emergència)    

                    

*No se sap que hi hagi algú ferit./ Se sap que hi ha (indicar el nombre, si es sap)  

 ferits a (indicar localització i estat)             

                    

*Els equips d'intervenció del càmping estan actuant per controlar l'emergència  

 no tenim equips d'intervenció adients.          

                    

*Tenim risc addicional degut a (indicar raó)          

                    

*Estic trucant des del telèfon (indicar el del CAC)          

                    

 



 

158  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEX II: FORMULARIS PER A LA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 
 

 

FORMULARI 4: MODEL DE RECEPCIÓ D’UN AVIS D’AMENAÇA DE BOMBA 

 
FORMULARI 4: MODEL DE RECEPCIÓ D'UN AVÍS D'AMENAÇA DE BOMBA 

                        

RESTI TRANQUIL / LA    
                        

Procuri allargar el més possible la conversa i estimuli a parlar, amb la finalitat        

d'obtenir el major nombre de dades.                 

                        

TRUCADA  IMPRESSIONS 

Paraules exactes de 
l'amenaça 

Sobre l'interlocutor 

Edat estimada     Sexe  Fem.     Masc.    

Carasterístiques de la veu 

Quin és l'objecte 
amenaçat? 

Calmada     Enfadada    

Èbria     Confusa/Incoherent    

Sèria     Sarcàstica/Burleta    

Duració de la trucada 
Autoritària     Alegre    

Nerviosa     Plorosa    

PREGUNTES  Vacil.lant     Monòtona    

Quan farà explosió? 
Murmurant     Espantada    

Amb accent (quin?)       

On farà explosió? 
Familiar (qui?)       

Mode de parlar 

Quin tipus d'artefacte 
és? 

Ús de modismes     Normal    

Paraules regionals     Vulgar    

Va col.locar vostè la 
bomba? 

Paraules que més utilitza     Educada    

Lenta     Ràpida    

Per què la va col.locar? 
Bona pronunciació     Mala pronunciació    

Sorolls de fons 

Per què truca? 
Silenciós     Ventiladors    

Gent     Construcció    

Com podem evitar 
l'explosió? 

Botzines, xiulets     Pluja/vent    

Vahicles/maquinaria (quins)    Cops    

Receptor de la trucada 
Música      Animals    

Altres       
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FORMULARI 5: MODEL D’AVIS A LA POLICIA PER AMENAÇA DE BOMBA 
 
 

FORMULARI 5: MODEL D'AVÍS A LA POLICIA PER AMENAÇA DE BOMBA 
                    

Informació a facilitar a la POLICÍA/MOSSOS D'ESQUADRA       

                    

*S'ha rebut una amença de bomba al càmping Verneda del Pont d'Arròs (municipi de Vielha e Mijaran) 

                    

*Es troba al nucli de Pont d'Arròs al que s'hi accedeix per la carretera N‐230    

                    

*Ja s'ha donat l'avís als bombers /No s'ha avisat encara als bombers.    

                    

*L'accès ,és ràpid és per (indicar recorregut òptim)          

                    

*Les paraules exactes de l'amenaça han estat…………………………………………………..… 

                    

*La trucada anava contra………………………………………………………………………………………. 

                    

*La trucada va durar aproximadament ……………………………………………………………….. 

                    

*El/la comunicant semblava (donar possibles impressions sobre la trucada: presència  

d'accent, edat aproximada, mode d'expresar‐se, procedència, estat d'ànim, etc,…) 

                    

*Els sorolls de fons que s'escoltaven eren………………………………………………………….. 

                    

*A les demandes que li vaig fer va respondre:…………………………………………………… 
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ANNEX III.- PLÀNOLS 
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ÍNDEX 

 

 

 
1.- SITUACIÓ i ÍNDEX      (E: vàries) (1 full) 

 

2.- EMPLAÇAMENT i ACTIVITATS VEÏNES   (E: 1/5.000) (1 full) 

  

3.- EMPLAÇAMENT - ORTOFOTOMAPA   (E: 1/1.500) (1 full) 

Situació dels elements del càmping 

 

4.- EMPLAÇAMENT – CARTOGRAFIA    (E: 1/1.500) (1 full) 

Situació dels elements del càmping 

 

5.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS    (E: 1/1.500) (1 full) 

 

6.- LÍMITS INUNDABILITAT     (E: 1/1.500) (1 full) 

 

7.- ZONIFICACIÓ ACTUAL I ZONIF. PREVISTA  (E: 1/1.500) (2fulls) 

 

8.- VIALITAT ACTUAL I FUTURA PREVISTA   (E: 1/1.500) (2 fulls) 

 

9.- RECORREGUTS EVACUACIÓ    (E: 1/1.500) (2 fulls) 

 
10.- MESURES D’AUTOPROTECCCIÓ EXISTENTS  (E: 1/1.500/varis) (5fulls) 

Mesures d’autoprotecció en espais exteriors i mesures d’autoprotecció en l’interior 

dels edificis (caseta de recepció, edifici de serveis 2 i edifici de serveis 2). 

 
11.- MESURES CORRECTORES PROPOSADES  (E: 1/1.000) (2 fulls) 

 
 















ESPAIS D'ÚS COMUNITARI Percentatge OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA

Equipaments col·lectius (E1) 668 1,9% Unitats Capacitat/uTotal
Serveis tècnics (E2) 673 1,9%

Vials (V1) 6.326 17,6% U.A. Fixes 23 3 69

Sistema hidràulic (SH) 0 0,0% U.A. Semimòbils 0 3 0

Espais lliures i zones d'esbarjo (LL) 12.326 34,2% U.A. Mòbils 159 3 477

Parcs infantils(LL1) 644

Esportives i de lleure (LL2) 1.889 TOTAL 182 546

Sense ús específic (LL3) 9.793

SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI 19.991 55,5%

ESPAIS D'ÚS PRIVATIU Percentatge Unitats percentatge Limitació <60m2 superfície/ut

Umitats d'Acampada Fixes 2.290 6,4% 14,3% 23 12,6% 23 99,56

Unitats d'Acampada Semimòbils 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0

Unitats d'Acampada Mòbils 10.994 30,5% 68,5% 159 87,4% mín. 91 0 69,14

totat Unitats d'Acampada 13.284 182 100,0% 23 72,99
Aparcaments (V2) 2.755 7,6% 17,2% 72 38,26

SUB-TOTAL ÚS PRIVAT 16.038 44,5% 100,0% màx. 210
 

TOTAL Pla Especial 36.029 100,0%

màx. 73

PLA ESPECIAL Càmping Verneda

Superfície

ZONIFICACIÓ ACTUAL

Superfície

Tipus d'alberg



PLA ESPECIAL Càmping VERNEDA (2a categoria)

ZONIFICACIÓ i UNITATS D'ACAMPADA - ORDENACIÓ normativa -

% parcial % s/ total

ESPAIS D'ÚS PÚBLIC

Equipaments col·lectius (E1) 779 1,58% 1,15%

Serveis tècnics (E2) 4.159 8,45% 6,16%

Vials (V1) 7.408 15,05% 10,97%

Vials de 5m 4.141

Vials de 3 m 2.592

Voreres i altres 676

Sistema hídric (SH) 18 0,04% 0,03%

Espais lliures (LL) 36.846 74,87% 54,55%

Parcs infantils (LL1) 704

Zones esportives i de lleure (LL2) 17.692

Sense ús específic (LL3) 18.450

SUB-TOTAL ÚS PÚBLIC 49.211 100,00% 72,86%

ESPAIS D'ÚS PRIVAT % parcial % s/ total Unitats percent. superfície/ut Limitació (*)

zona A: Unitats d'Acampada Fixes 10.412 56,80% 15,42% 80 40,0% 130,15 màx. 40%

Aa (fixes actualment) 22

Amt, Ame (mòbils convertides en fixes) 31

Ap (fixes "a precari") 1

A (fixes en zona ampliació actual) 14

Agl (fixes en zona ampliació proposada) 12

zona B: Unitats d'Acampada Semimòbils 0 0,00% 0,00% 0 0,0% màx. 50%

Ba (semimòbils actualment) 0

B (mòbils convertibles en semimòbils) 0

Bp (semimòbils "a precari") 0

zona C: Unitats d'Acampada Mòbils 6.919 37,74% 10,24% 120 60,0% 57,66 mín. 50%

C11a (superf. >60 m2) tendes 52 26,0% 65,58

C12 (superf. >45 m2) tendes 11 5,5% 53,79

C13 (superf. >22 m2)tendes 17 8,5% 24,44 màx. 10%

C21 (superf. >60 m2) caravanes 2 1,0% 68,77

C21a (superf. >60 m2)caravanes 32 16,0% 63,91

C22 (superf. >60 m2)autocaravanes 6 3,0% 53,17

totat Unitats d'Acampada 17.331 94,54% 25,66% 200 86,66 màx. 210

Aparcaments 1.002 5,46% 1,48% 60 16,69

SUB-TOTAL ÚS PRIVAT 18.333 100,00% 27,14%
 

TOTAL Pla Especial 67.544 100,00%

138

2.045

319

Superfície

Superfície

3.410

592

416

Unitats d’acampada mòbils (tendes, caravanes i autocaravanes) 

o Clau C11a: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament inclòs (en categoria 2ª, demana una
superfície mínima de 60 m2), amb sistema d'ancoratge per a vehicle perquè el Projecte de PAU no en preveu la seva
evacuació (en ZFP o inundable T100 o inundable T500 amb caràcter greu). 

o Clau C12: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament a part (en categoria 2ª, demana una
superfície mínima de 45 m2). 

o Clau C13: unitat d'acampada amb tenda per a un màxim de dues persones (en categoria 2ª, demana una superfície mínima de
22 m2). El total no pot depassar el 10% del total d'unitats d'acampada. 

o Clau C21: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament inclòs (en categoria 2ª, demana una
superfície mínima de 60 m2) (zona inundable T500 moderada o lleu i fora de la zona inundable T100). 

o Clau C21a: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament inclòs, amb sistema d'ancoratge per
a caravana i vehicle o per a autocaravana perquè el Projecte de PAU no preveu l’evacuació dels vehicles (zona inundable T100 i
T500 amb caràcter greu, però fora de la ZFP). 

o Clau C22: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament a part (en categoria 2ª, demana una
superfície mínima de 45 m2) (zona inundable T500 moderada o lleu i fora de la zona inundable T100). 

o Clau C22a: superfície igual o superior a l'establerta pel Decret 159/2012 amb aparcament a part, amb sistema d’ancoratge per
a caravana o per autocaravana perquè el Projecte de PAU no preveu l’evacuació de vehicles (zona inundable T100 i T500 amb
caràcter greu, però fora de la ZFP). 

Unitats d’acampada fixes i semimòbils (bungalous i mòbil-homes) 

o Clau Ae i Be: U.A. fixa o semimòbil, respectivament, actualment ja és existent. No té cap restricció. 
o Clau A i B: Actualment mòbil o sense cap unitat d’acampada i fora de la zona inundable. En cas de ser una unitat mòbil

existent, es permet la transformació a fixa o semi-mòbil respectivament.  
o Clau Agl i Bgl: Actualment mòbil o sense cap unitat d’acampada i fora de la zona inundable. En cas de ser una unitat mòbil

existent, es permet la transformació a fixa o semi-mòbil respectivament. Tipologia caracteritzada per estar integrada en
l’entorn, sense necessitat de realitzar cap moviment de terres, o molt mínim, i sense afectar a la vegetació. 

o Clau Amt i Bmt: mesura estructural de recreixement de la rasant del terreny. Els moviments de terres, obres de defensa i altres
mesures estructurals per a evitar la perillositat d’una zona inundable només seran autoritzades si no afecten a tercers ni al
medi. S’interpreta que no afecten a tercers les mesures estructurals que no suposin una sobreelevació de la làmina d’aigua de
més de 30 cm per a la inundació de T500. Si s’afecta a tercers i els terrenys són propietat del mateix promotor de les obres o els
compra, o s’obté una declaració del propietari afectat que accepta l’afectació, també es considera acceptable. 

o Clau Ame i Bme: mesura estructural de construcció d’estructura elevada. En el cas que la làmina d’aigua de l’avinguda T500
no excedeixi de 40 cm per sobre del terreny natural, també es permetrà la instal·lació d’U.A. fixes o semimòbils si es construeix
una estructura de suport que elevi la rasant de suport a 100 cm sobre el terra i que: 

 deixi circular l’aigua lliurement per sota la plataforma en cas d’avinguda (si es tapen els laterals per motiu energètic,
estètic, salubre, etc. que sigui de manera que sigui molt fàcilment arrossegat per l’aigua de l’avinguda). 

 l’estructura sigui resistent a l’empenta lateral de l’aigua, inclús en cas d’obstrucció. 
 els fonaments estiguin a una profunditat tal que sigui superior a la profunditat de la socavació general i local que

provoca l’avinguda T500. 
 estigui contemplat al Projecte de Pla d'autoprotecció (PPAU) l’evacuació dels usuaris. 

o Clau Ap i Bp: U.A. fixa o semimòbil, respectivament, amb alberg existent que es pot demostrar la seva legalitat (autorització) o
antiguitat de més de 15 anys. Queden en situació de “a precari” (segons es defineix en l’article 19.2 de les Normativa
Urbanística d’aquest PEU). 

o Clau Ad i Bd: U.A. fixa o semimòbil, respectivament, amb alberg existent que no es pot demostrar la seva legalitat
(autorització) o que tenen una antiguitat de menys de 15 anys. S’ha de demolir (o desplaçar) i queden en el futur com U.A.
tipus C11a. 

 

El projectista haurà de definir el sistema d’ancoratge de les unitats d’acampada tipus C11a, C21a i C22a per a que en cas
d’avinguda extraordinària, no siguin arrossegats per les aigües els vehicles. Igualment s’haurà de definir i justificar que l’estructura
de suport de les unitats d’acampada tipus Ame i Bme, compleixin els requisits exposats en l’article anterior. 
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ÍNDEX 

 
 

- Fitxa 1: Protocol d’actuació per a la persona responsable del centre de coordinació, 

alarma i comunicacions (CAC) 

 

- Fitxa 2: Protocol d’actuació per a la persona amb càrrec de Cap d’Emergència 
 

- Fitxa 3: Protocol d’actuació per a l’Equip de Primera Intervenció (EPI) 
 

- Fitxa 4: Protocol d’actuació pels Equips de Suport a l’Evacuació i Confinament 
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FITXA D'ACTUACIÓ 1 
PROTOCOL PER A LA PERSONAL RESPONSABLE DEL CENTRE DE COORDINACIÓ, 

ALARMA I COMUNICACIONS (CAC) 

TITULAR 1  
MARIA MONGE 
SANTACRUZ 

TELÈFON  659 699 961 

TITULAR 2 
BERTA MONGE 
SANTACRUZ  

TELÈFON  646 298 101 

TITULAR 3  MARIONA CARRETERO  TELÈFON  606 124 144 

TIPUS D'EMERGÈNCIA  ALERTA  EMERGÈNCIA  INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES 

RISCOS INTERNS 

GENERAL 

Notificació al cap d'emergència  ‐ L'avís d'evacuació es realitzarà 
seguint les ordres del cap 
d'emergència                                           
‐ En cas d'accident lleu es facilitaran 
els telèfons i adreces dels centres 
d'atenció primària i hospitals més 
propers.                                                    
‐ Portarà una armilla groga que 
l'identificarà com la persona 
integrant de l'equip d'emergència. 

Verificar l'avís    

   Trucar 112 

Comunicació a l'equip de l'EPI 

   Trucar CECAT 93‐551 72 85 

  
Mantenir una línia de 
comunicació oberta 

   Avís d'evacuació als usuaris  

INCENDI / EXPLOSIÓ  Mateix protocol que el general 

En cas d'emergència no es verificarà 
l'avís per no perdre temps i es 
trucarà directament al telèfon 
d'emergències 112. 

TALLS DE 
SUBMINISTRAMENTS 

BÀSICS 
Mateix protocol que el general 

Després d'haver fet les trucades 
d'emergència, es trucarà al telefon 
d'avaries o d'emergències de les 
companyies titulars dels serveis. 

FUITA DE GASOS TÒXICS / 
INTOXICACIÓ 
ALIMENTÀRIA 

Mateix protocol que el general 

INCOMPLIMENT 
NORMATIVA 
INTERNA/AGRESSIONS 
/BARALLES/ALDARULLS 

Mateix protocol que el general 

RISCOS EXTERNS 

INUNDACIÓ, 
TERRATRÈMOLS, 
TEMPESTES, VENTADES, 
NEVADES I GLAÇADES 

Notificació al cap 
d'emergència de l'avís del 
Servei Meteorològic de 
Catalunya / Institut 
geològic, etc 

Trucar 112  ‐ L'avís d'evacuació es realitzarà 
seguint les ordres del cap 
d'emergència.                                          
‐ En cas d'accident lleu es facilitaran 
els telèfons i adreces dels centres 
d'atenció primària i hospitals més 
propers. 

Comunicació a l'equip EPI 

Trucar CECAT 93‐551 72 85 

Mantenir una línia de 
comunicació oberta 

Avís d'evacuació als usuaris 

AMENAÇA TERRORISTA / 
ACCIDENT PER TRANSPORT 
DE MERCADERIES 
PERILLOSES 

Mateix protocol que el general 
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FITXA D'ACTUACIÓ 2  PROTOCOL PEL CAP D'EMERGÈNCIA 

TITULAR   JOSÉ MANUEL MONGE SENS TELÈFON  973 641 024 / 629 712 160 

SUPLENT  MARIA MONGE SANTACRUZ TELÈFON  973 641 024/ 659 699 961 

TIPUS D'EMERGÈNCIA  ALERTA  EMERGÈNCIA  INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES 

RISCOS INTERNS 

GENERAL PER A TOTS ELS 
RISCOS INTERNS 

Avaluar la situació 

‐ Haurà de donar tota la informació 
que precisin els equips d'ajuda 
externa.                                                  
‐ En el supòsit que no hi hagi ningú 
al CAC (per ser l'emergència fora 
d'horari laboral) haurà d'assumir 
ell les funcions o delegar‐les a la 
persona que designi.                            
‐ La comunicació de desactivació 
del pla es farà als treballadors, 
usuaris i CECAT 93‐551 72 85              
‐ Portarà una armilla carbassa que 
l'identificarà com la persona 
responsable de l'emergència. 

Activar el nivell d'alarma 
restringida 

Activar el nivell d'alarma 
general 

Ordenar l'activació de l'Equip d'Intervenció 

Estar en contacte 
permanent amb l'EPI 

Rebre als equips d'ajuda 
externa i col∙laborar en les 
seves actuacions si ho 
requereixen 

  

Donar l'ordre d'evacuació i/o 
confinament i estar en 
contacte permanent amb 
l'equip ECC. 

  
Verificació de que tothom 
està evacuat i/o confinat. 

Ordre de desactivació del pla, amb el vist‐i‐plau dels equips 
exteriors (si és el cas)  retorn a la normalitat. 

RISCOS EXTERNS 

INUNDACIÓ 

En la situació de preavís 
estar pendent de l'evolució 
de la pluja per si s'arriba al 
nivell d'emergència. 

En assolir el nivell 
d'emergència cal donar 
l'ordre d'evacuació de les 
zones inundables del 
càmping 

‐ Haurà de donar tota la informació 
que precisin els equips d'ajuda 
externa.                                                  
‐ En el supòsit que no hi hagi ningú 
al CAC per ser l'emergència fora 
d'horari laboral) haurà d'assumir 
ell les funcions o delegar‐les a la 
persona que designi.                            
‐ La comunicació de desactivació 
del pla es farà als treballadors, 
usuaris i  CECAT 93‐551 72 85             
‐ Portarà una armilla carbassa que 
l'identificarà com la persona 
responsable de l'emergència. 

Ordenar l'activació de l'EPI i estar en permanent contacte. 

  
Ordre d'activació de l'ECC i 
estar en permanent 
contacte. 

  

Rebre als equips d'ajuda 
externa i col∙laborar en les 
seves actuacions si ho 
requereixen 

  
Verificació de que tothom 
està evacuat i/o confinat. 

Ordre de desactivació del pla, amb el vist‐i‐plau dels equips 
exteriors (si és el cas)  retorn a la normalitat. 

RESTA DE RISCOS EXTERNS  Mateix protocol que el general 
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FITXA D'ACTUACIÓ 3  PROTOCOL PER A L'EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ 

INTEGRANT 1  JOSÉ MANUEL MONGE SENS  TELÈFON  629 712 160 

INTEGRANT 2  KABA JAITEH  TELÈFON  606 776 844 

TIPUS D'EMERGÈNCIA  ALERTA  EMERGÈNCIA  INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

RISCOS INTERNS 

GENERAL PER A TOTS ELS 
RISCOS INTERNS 

Si detecten qualsevol alerta o emergència o són informats per 
qualsevol persona es notificarà l'avís al CAC, o en la seva 
absència al cap d'emergència 

‐ Quan el cap d'emergència els 
comunica la fi de l'activació de 
l'emergència realitzen la 
comprovació de l'estat de les 
zones afectades i ho 
comuniquen al cap 
d'emergència                                 
‐ Portaran una armilla groga 
que els identificarà com a 
persones integrants de l'equip 
d'emergència. 

Si és possible i no els comporti un risc elevat actuaran segons 
sigui l'alerta o emergència. Per exemple, en cas d'incendi 
apagar‐lo amb els extintors. 

Intervenció inicial aturant els 
processos, tancant claus 
generals de pas segons sigui el 
tipus d'accident 

  

Si es possible rescatar i 
allunyar a les persones 
afectades 

  

Assegurar la zona d'emergència i controlar els accessos i 
sortides 

Comunicar al cap d'emergència de l'evolució de la situació i 
seguir les seves ordres. 

  
Ajudar en les tasques 
d'evacuació i/o confinament 

RISCOS EXTERNS 

INUNDACIÓ 

En la situació d'alerta es 
col∙laborarà amb l'equip 
d'evacuació i confinament 
informant a les persones que 
estiguin en zona inundable que 
estiguin preparades per una 
possible evacuació. 

Ajudar en les tasques 
d'evacuació i/o confinament 

Col∙laboraran amb l'Equip 
d'Evacuació i controlaran que 
no s'ha quedat ningú tancat 
en alguna plaça d'acampada 
i/o edifici comunitari. 

  
Controlar els accessos i 
sortides de les zones 
inundables. 

Estar en contacte permanent amb el cap d'emergència, 
informar‐lo de qualsevol incidència i seguir les seves ordres. 

RESTA DE RISCOS EXTERNS  Mateix protocol que el general 
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FITXA D'ACTUACIÓ 4  PROTOCOL PER A L'EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

INTEGRANT 1  CONSTANTA MATEI  TELÈFON  657 123 731 

INTEGRANT 2  PAOLA DIANA RAMÍREZ  TELÈFON  615 321 246 

INTEGRANT 3  SUSANA MARTÍNEZ  TELÈFON  676 806 646 

INTEGRANT 4  MARTA GRAU  TELÈFON  616 819 571 

INTEGRANT 5  RAQUEL BALAÑA  TELÈFON  608 233 646 

TIPUS D'EMERGÈNCIA  ALERTA  EMERGÈNCIA  INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

RISCOS INTERNS 

GENERAL PER A TOTS ELS 
RISCOS INTERNS 

Si detecten qualsevol alerta o emergència o són informats per 
qualsevol persona es notificarà l'avís al CAC, o en la seva 
absència al cap d'emergència 

‐ Caldrà assegurar‐se que no 
s'ha quedat ningú en cap plaça 
d'acampada o edifici 
comunitari. Si algú s'ha quedat 
atrapat i es necessita ajuda 
suplementària s'informarà al 
cap de l'emergència.                    
‐ Es donarà atenció prioritària 
a aquelles persones amb 
mobilitat més reduïda o que 
pateixin alguna minusvalia.        
‐ En cas de confinament es 
tancaran els sistemes de 
climatització i renovació de 
l'aire, així com portes, 
finestres i persianes.                    
‐ Portaran una armilla groga 
que els identificarà com a 
persones integrants de l'equip 
d'emergència. 

Realitzaran les actuacions 
preventives ordenades per cap 
d'emergència, com pot ser 
obertura de portes 
d'emergència. Informar als 
usuaris. 

  

  

Quan el cap d'emergència els 
hi ordeni, procedir a 
l'evacuació de les persones 
afectades. L'evacuació es 
realitzarà per aquells vials de 
recorregut més curt que 
tinguin la sortida d'emergència 
més propera o bé on indiqui el 
cap d'emergència. 

Comunicar al cap d'emergència de l'evolució de la situació i 
seguir les seves ordres. 

  
Fer el recompte de les 
persones evacuades. 

RISCOS EXTERNS 

INUNDACIÓ 

En la situació d'alerta 
informaran a les persones que 
estiguin en zona inundable que 
estiguin preparades per una 
possible evacuació i del punt 
de trobada on s'han de dirigir 
en funció de quina sigui la seva 
ubicació en el càmping. 

Ajudar en les tasques 
d'evacuació i/o confinament 

Mateixes instruccions que per 
als riscos interns. 

  

En funció de la zona on 
estiguin situades les persones 
afectades es guiaran als punt 
de trobada preestablerts al 
PAU. 

Estar en contacte permanent amb el cap d'emergència, 
informar‐lo de qualsevol incidència i seguir les seves ordres. 

RESTA DE RISCOS EXTERNS  Mateix protocol que el general 
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ÍNDEX 
 
1.- MESURES CORRECTORES PEL RISC D’INUNDACIÓ 

 
1.1.- Mesures estructurals (o d'obra) 

1.1.1.- Mesures que disminueixen la perillositat: mesures de defensa 

1.1.2.- Mesures que disminueixen la vulnerabilitat 

o Infraestructures internes d'avís: 

o Infraestructures de control i comunicació: 

1.1.3.- Modificació de les característiques del càmping i els seus elements 
 
1.2.- Mesures no estructurals (o de gestió) 

1.2.1.- Resposta durant l’emergència 

1.2.2.- Compensacions econòmiques (assegurances) 
 
1.3.- Quadre-resum de mesures i la seva valoració 
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1.- MESURES CORRECTORES PEL RISC D’INUNDACIÓ 
 

La inundabilitat del càmping Verneda ve condicionada per la seva ubicació, en l’espai fluvial del 

riu Garona. Com ja s’ha explicat en el Document nº 1 en l’apartat de risc d’inundabilitat, totes les 

unitats d’acampada situades en el marge esquerre del riu Garona estan afectades per la línia 

d’inundabilitat pel període de retorn de 500 anys. 
 
En aquest sentit les mesures correctores del risc d’inundabilitat i de l’autoprotecció previstes al 

càmping Verneda s’han classificat de la següent manera: 
 
 Mesures estructurals o d’obra: aquelles que suposen l’execució d’obres o instal·lació 

d’equips. Que a la vegada aquestes es classifiquen en  

- Mesures que disminueixen la perillositat 

- Mesures que disminueixen la vulnerabilitat 

- Modificació de les característiques del càmping 
 
 Mesures no estructurals o de gestió: aquelles en que serveixen per donar informació i 

avisar de quina serà l’afecció del risc i, en cas de produir-se, poder disposar de 

compensacions econòmiques per reparar les pèrdues i tornar a la normalitat. 

- Infraestructures externes d’avís d’amenaça d’inundació 

- Compensacions econòmiques (assegurances) 

 

 

1.1.- MESURES ESTRUCTURALS (O D’OBRA) 
 
1.1.1.- Mesures de disminueixen la perillositat  
 
Aquestes mesures permeten reduir o alliberar una zona determinada del perill associat a un 

esdeveniment, incidint de forma directa sobre els agents que originen el procés. Les estructures 

de defensa modifiquen les condicions originals del flux (ja siguin disminucions de calat, velocitat, 

continguts en material sòlids, etc) amb la finalitat de reduir els nivells de perillositat generats. 
 
Es aquest apartat es tractaran les següents mesures de defensa: 

 

- Estructures de protecció anti-inundació dels nous bungalous 

- Ampliació d’obra de pas i/o drenatge 
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EP1.- Estructures de protecció anti-inundació dels nous bungalous 
 
La zona de prevista per a nous bungalous se situa per sota l’edifici de serveis: 

 

- Del camí central al Camí Reiau es preveu realitzar un terraplenat d’uns 60 cm d’alçada en 

una superfície de 2.780 m2. 

 

- Del camí central al riu Garona es col·locarà una estructura elevada per als 8+3 bungalous 

previstos. Es construirà una estructura ben fonamentada de manera que la làmina 

d’aigua de l’avinguda T500 (en una zona on la làmina d’aigua T500 no excedeixi de 40 cm 

per sobre del terreny natural), de manera que elevi la rasant de suport a 100 cm sobre el 

terra i que: 
 

a) deixi circular l’aigua lliurement per sota la plataforma en cas d’avinguda (si es 

tapen els laterals per motiu energètic, estètic, salubre, etc. que sigui de manera 

que sigui molt fàcilment arrossegat per l’aigua de l’avinguda). 

b) l’estructura sigui resistent a l’empenta lateral de l’aigua, inclús en cas d’obstrucció. 

c) els fonaments estiguin a una profunditat tal que sigui superior a la profunditat de la 

socavació general i local que provoca l’avinguda T500. 

 

VALORACIÓ MESURA EP 1: Protecció anti‐inundació dels nous bungalous 

ELEMENT  UNITATS 

DIMENSIONS 
COST 

UNITARI  
IMPORT Superfície 

(m2) 
Gruix/alç  

(m) 
Volum    
(m3) 

Terraplenat  1,00  2.780,00  0,80  2.224,00  3,75 €/m3  8.340,00 

Estructura elevada per a 
cada unitat d’acampada 

11,00  60,00  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐  1.500,00 €/ut  16.500,00 

TOTAL  24.840,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  

 

 

EP2.- Ampliació d’obres de pas i /o drenatges 
 
Es tracta d’eixamplar la canalització del barranc Coma deth Ceridèr en el seu pas per sota el 

Camí Reiau. Es preveu treure la conducció existent i col·locar una conducció de formigó de 

diàmetre 800 mm (veure situació en plànol 11.1) 
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VALORACIÓ MESURA EP 2: Eixample de canalització sota Camí Reiau 

ELEMENT  UNITATS 

DIMENSIONS 

COST UNITARI   IMPORT 
Longitud  (m) 

Retirada de conducció existent  1,00  3,50  30,00 €/m  105,00 

Col∙locació de nova canonada de formigó 
DN 1000 mm 

1,00  3,50  150,00 €/m  525,00 

Reparació de camí  1,00  70,00 €/m  70,00 

TOTAL  700,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 
 
Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  

 

 

1.1.2.- Mesures de disminueixen la vulnerabilitat. 
 
Aquests tipus de mesures no actuen directament sobre el fenomen sinó que incideixen 

directament en les característiques dels seu elements i el seu nivell d’exposició. 
 
Es aquest apartat es tractaran les següents mesures: 

 

- Infraestructures d’avís 

- Millora i adequació de les infraestructures de control i comunicació 

- Modificació de les característiques de disseny del càmping i els seus elements  

 

EV1.- Infraestructures d’avís 
 
En aquest grup de mesures s’aglutinen totes aquelles actuacions encaminades a la divulgació i 

difusió de l’avís (visual o sònica) en qualsevol de les seves fases (pre-alerta, alerta o 

emergència). Dins d’aquestes infraestructures tenim  
 
  EV1.1.- Llums d’emergència 

  EV1.2.- Megafonia i senyals acústiques 

  EV1.3.- Senyals verticals 

 

EV1.1.- Llums d’emergència 
 
Les llums d’emergència permeten la senyalització de les vies d’evacuació segures sent un 

element clau per a les fases d’alerta o d’emergència.  
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Actualment el càmping no disposa d’enllumenat d’emergència ni de cap grup electrogen o 

plaques solars, que, en cas de tall de subministrament elèctric, es pugui donar servei a 

l’enllumenat dels vials. 
 

VALORACIÓ MESURA EV 1.1: Enllumenat d'emergència 

ELEMENT  UNITATS  DIMENSIONS  COST UNITARI   IMPORT 

Instal∙lació de grup electrògen o 
plaques solars per alimentar 
l'enllumenat dels vials 

1,00  ‐‐‐‐  15.000,00 €/ut  15.000,00 

TOTAL  15.000,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 
 
Aquesta mesura es qualifica com a RECOMANADA.  

 

 

EV1.2.- Megafonia i senyals visuals.  
 
La xarxa de megafonia ha de ser capaç de transmetre avisos a tota la superfície del càmping 

tenint en compte que, els avisos hauran de tenir una intensitat sonora superior a 75 db (avisos 

d’emergència) i inferior als 120 db (llindar del dolor) en tots els casos. Es considera que 

l’obertura òptima per a una correcta recepció de les senyals és en aquests altaveus de 500 

mesurats en el pla horitzontal. 

 

Es proposa la instal·lació de 17 unitats d’altaveus. En el plànol 11.1 s’indica la ubicació 

proposada dels altaveus. Una vegada instal·lats, caldrà verificar que s’arribi a 75 db en totes les 

zones i en cas contrari implementar-ne de nous. 

 

També es proposa la instal·lació de dos senyals visuals i sonors, de manera que es pugui donar 

un avís automàtic en cas de no presència de personal del càmping en horari laboral (veure 

ubicació en plànol 11.1). 

 

VALORACIÓ MESURA EV 1.2: Instal∙lació de megafonia i senyals lluminosos i acústics 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Altaveu de 20 w capaç de generar 120 db a 1 metre  19,00  80,00 €/ut  1.520,00 

Senyal visual i acústic d'alimentació autònoma  2,00  200,00 €/ ut  400,00 

TOTAL  1.920,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  
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EV1.3.- Senyals verticals 
 
Els senyals verticals adverteixen als usuaris del perill en cada zona i senyalitzen les vies 

d’evacuació i zones de confinament. 
 
Analitzats els diferents elements que composen el càmping, i tenint en compte les 

característiques de les vies d’evacuació i punt de trobada de les zones de confinament, els tipus 

de senyals a col·locar serien:  
 

- Senyals de plàstic de senyalització de les vies d’evacuació 

- Senyals de plàstic de senyalització de zona segura o punt de trobada d’evacuació 

 

VALORACIÓ MESURA EV 1.3: Senyalització 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Senyal  de  plàstic  de  senyalització  de  les  vies 
d'evacuació 

12,00  30,00 €/ut  360,00 

Senyal de plàstic de senyalització de zones segures  1,00  70,00 €/ ut  70,00 

TOTAL  430,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  

 

 

EV2.- Millora i adequació de les infraestructures de control i comunicació  
 
EV2.1.- Elements de control hidrològic i hidràulic 
 
Bàsicament es tracta d’una monitorització de la conca en estudi amb la instal·lació d’una boia de 

nivell a contacte magnètic ubicada en el riu Garona, aigües avall de la confluència del riu Nere, 

en el nucli de Vielha (veure ubicació en plànol 11.2). 
 
Els elemets de tot el conjunt d’equips que es proposen són el següents: 
 

 UNITAT MESTRE 12 Vcc 

 FONT D’ALIMENTACIÓ 100-240 Vac/12Vdc 2,5 A 

 Antena Yagi de 7 elements, 10 dB de guany 410-445 MHz Nf 

 Latiguillo interior quadre RG-58 1 m Nm-Nf 

 Cable coaxial RG-213 10 m Nm-Nm 

 Software Bàsic Irrimation per 2 remotes. Ampliable a totes les funcions requerides 

(alarmes, dades meteorològiques,...)  

 2 UNITATS REMOTES IRRIMATION 010106 (1iso (2h/3h) 6 DI 

 2 packs de pila Li + connector per Unitat Remota 
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 2 antenes Yagi de 3 elements, 5 dB de guany 410-455 MHz Nf 

 2 cables coaxials RG-58/U L=10 m amb connector Nm-TNCf 

 2 cables coaxials RG-213 10 m Nm-Nm 

 Pluviòmetre RAIN PROF 

 Opció d’una entrada analògica activa 0/4-20 mA 

 Boia de nivell a contacte magnètic amb coberta exterior d’acer inox. 5 m de cable 

 Transductor submergit 

 

VALORACIÓ MESURA EV 2.1:  Element de control hidrològic 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Pluviòmetre  i  boia  de  nivell  i  equips  de 
transmissió de dades. 

1,00  5.950 €/ut  5.950,00 

Obra civil per a la instal∙lació dels equips    1,00  1.250,00 €/ ut  1.250,00 

TOTAL  7.200,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  

 

 

EV2.2.- Sistemes de comunicació 
 
Segons una anàlisi preliminar de la xarxa mòbil de la zona, la cobertura telefònica en aquest 

càmping és bona i, per tant, no es consideren necessàries millores en aquest sistema.  
 
Cal destacar que el sistema de telefonia, ja sigui mòbil o fixa, no ofereix garanties de 

subministrament en cas d’avinguda; la possibilitat de dotar al càmping de dos sistemes de 

comunicació independents augmenta la fiabilitat del sistema de comunicació en cas 

d’emergència. 
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1.1.3.- Modificació de les característiques de disseny del càmping i els seus elements. 
 
EM1.- Adequació dels accessos (sortides d’emergència) 
 
En el càmping Verneda hi ha els següents accessos, que, lògicament poden ser utilitzats com a 

sortides d’emergència (veure ubicació en el plànol 11.1): 
 
 Accés principal existent (P1) : situat en l’entrada principal del càmping. L’accés des de la 

carretera N-230 és obert sense cap tipus d’obstacle. Abans de creuar el pont hi ha una 

barrera per accedir a la zona d’unitats d’acampada.  No és necessari fer cap habilitació 

en aquest accés. 

 

 Accés secundari 1 existent (S1): situat entre el vial principal i el Camí Reiau, a l’alçada 

dels primers bungalous del càmping. Es tracta d’un camí d’una amplada mitja de 3,00, 

apte per al pas d’un vehicle, que dóna accés des del càmping al Camí Reiau. Actualment 

hi ha una porta, però cal instal·lar-hi un sistema de tancament automàtic, de manera que 

es pugui sortir del càmping però que no es pugui tornar a entrar si no és amb un sistema 

de tarja o similar. 
 

 Accés secundari 2 existent (S2): situat a llevant del rentador de cotxes, es tracta d’una 

rampa per a vianants que dóna accés del càmping al Camí Reiau. Cal instal·lar una porta 

amb sistema de tancament automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping però 

que no es pugui tornar a entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 
 

 Accés secundari 3 existent (S3): situat en el salt d’aigua que es canalitza per sota el 

càmping. Es tracta d’unes escales per a vianants que dónen accés des del càmping al 

Camí Reiau. Actualment hi ha una porta petita, però cal instal·lar una porta amb sistema 

de tancament automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping però que no es pugui 

tornar a entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 
 

 Accés secundari 4 existent (S4): situat en l’extrem de ponent del càmping. Es tracta d’un 

accés per a vianants des del càmping al Camí Reiau. Actualment hi ha una porta petita, 

però cal instal·lar una porta amb sistema de tancament automàtic, de manera que es 

pugui sortir del càmping però que no es pugui tornar a entrar si no és amb un sistema de 

tarja o similar. 
 

 Accés secundari 5 a habilitar (S5): Actualment és l’accés de vianants a la zona esportiva 

situada al sud del camí Reiau. Es tracta d’un pas per a vianants sense cap porta des del 

Camí Reiau a la zona esportiva. Cal instal·lar una porta amb sistema de tancament 

automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping però que no es pugui tornar a 

entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 
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 Accés secundari 6 a habilitar (S6): és l’accés per anar des del càmping a la zona que es 

vol ampliar com a zona esportiva, situada aigües amunt del pont i en el seu marge 

esquerre. Es un accés només per a vianants des del càmping a la futura zona esportiva. 

Actualment hi ha una porta petita, però cal instal·lar una porta amb sistema de tancament 

automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping però que no es pugui tornar a 

entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 

 

 Accés secundari 7 a habilitar (S7): Nou vial accés a la futura zona de mòbil-home (situada 

on actualment hi ha la pista esportiva). Serà un accés rodat només per als vehicles del 

personal del càmping. Actualment el pas és lliure però s’hi haurà d’instal·lar una barrera o 

porta amb sistema de tancament automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping 

però que no es pugui tornar a entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 
 

 Accés secundari 8 a habilitar (S8): Accés per a vianants en la nova zona d’ampliació del 

càmping que serà zona esportiva i de lleure. Actualment hi ha una porta que dóna accés 

al Camí Reiau, però s’hi haurà d’instal·lar una porta amb sistema de tancament 

automàtic, de manera que es pugui sortir del càmping però que no es pugui tornar a 

entrar si no és amb un sistema de tarja o similar. 

 

VALORACIÓ MESURA EM 1:  Adequació dels accessos 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Accés secundari 1 (existent vehicles)  1,00  1.000 €/ut  1.000,00 

Accés secundari 2 (existent vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 3 (existent vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 4 (existent vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 5 (a habilitar vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 6 (a habilitar vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 7 (a habilitar vehicles)  1,00  1.000 €/ut  1.000,00 

Accés secundari 8 (a habilitar vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

Accés secundari 9 (a habilitar vianants)  1,00  300 €/ut  300,00 

TOTAL  4.100,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  

 

 

EM2.- Zones segures o zones de confinament 
 
En el càmping Verneda s’ha definit 1 punt de trobada situat davant de l’edifici principal 

 

Aquesta mesura queda englobada en l’apartat EV1.3.- Senyals verticals. 
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EM2.- Ampliació de la vialitat interna  
 
Les vies principals del circulació dins del càmping han de facilitar la circulació de persones en 

cas d’emergència. En principi les amplades dels vials existents tenen suficient capacitat per a 

l’evacuació de les persones. No obstant, s’hauria de donar compliment al decret 183/2010, de 

manera que les vies principals tinguin una amplada de 5 metres i els vials secundaris de 3 

metres.  
 
S’adjunta una primera valoració per ampliar el vial principal del càmping que no arriba als 5 

metres d’amplada. La longitud total a ampliar és d’uns 315 metres i la superfície d’uns 400 m2. 

 

VALORACIÓ MESURA EM 2:  Ampliació de la vialitat interna 

ELEMENT  UNITATS 
DIMENSIONS 

COST UNITARI   IMPORT 
Superfície 

Eixample del vial principal   1,00  400,00  40,00 €/m2  15.600,00 

TOTAL  15.600,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a RECOMANABLE.  

 

 

EM3.- Franja de pas lliure en el límit paral·lel al riu  
 
En tot el marge esquerre del càmping que limita amb el riu Garona, es deixarà una franja de 5 

metres d’amplada lliure, que podrà ser utilitzada com a espai de lleure de passeig. D’aquests 5 

metres, la franja de 2 m més propera al riu es deixarà per a vegetació. La longitud d’aquesta 

franja és d’uns 485 metres, el que suposa una superfície de 2.425 m2 (veure plànol 11.1).  

 

VALORACIÓ MESURA EM 3:  Franja lliure de 5 metres de pas 

ELEMENT  UNITATS

DIMENSIONS 
COST 

UNITARI  
IMPORT Longitud 

(m) 
Amplada 

(m) 
Superfície 

(m2) 

Franja de 5 metres de pas en el límit 
del marge esquerre del càmping 
amb el riu Garona. 

1,00  485,00  5,00  2.425,00  0,60 €/m2  1.455,00 

TOTAL  1.455,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATÒRIA.  
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EM3.- Elements d’ancoratge  
 
Les unitats d’acampada mòbils situades en zona de flux preferent o inundable T100 o T500 de 

caràcter greu (les tipus C11a i C21a) han de diposar d’elements d’ancoratge per evitar que els 

vehicles, caravanes o autocaravanes siguin arrossegats per l’aigua. 

 

VALORACIÓ MESURA EM 4:  Ancoratges 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Ancoratge per elements 
susceptibles de ser arrossegats 

84,00  230,00 €/ut  19.320,00 

TOTAL  19.320,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATORIA.  

 

 

1.2.- MESURES NO ESTRUCTURALS (O DE GESTIÓ). 
 
1.2.1.- Resposta durant l’emergència  
 
G1.- Actualització i manteniment del SAPI 
 

VALORACIÓ MESURA G 1:  Gestió i manteniment SAPI 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Gestió i manteniment del SAPI  1,00  800 €/ut  800,00 

TOTAL  800,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 
G2.- Actualització i manteniment del PAU 

 

Es realitza una revisió general del pla d’autoprotecció amb una freqüència anual. En cas de 

realitzar modificacions en les instal·lacions del càmping, aquestes hauran de quedar reflectides 

en el PAU adaptant el conjunt de mesures a la nova situació. 
 

VALORACIÓ MESURA G 1:  Actualització del PAU 

ELEMENT  UNITATS  COST UNITARI   IMPORT 

Revisió i manteniment anual del PAU  1,00  1.000 €/ut  1.000,00 

TOTAL  1.000,00 

* Nota: valoració aproximada. La valoració definitiva s'haurà de definir en el corresponent projecte constructiu. 

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATORIA.  
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1.2.2.- Compensacions econòmiques  
 
G3.- Assegurances 
 
La propietat haurà de contractar les assegurances que s’adequïn als principals riscos per tal de 

donar cobertura a les afeccions que es puguin produir.  

 

Aquesta mesura es qualifica com a OBLIGATORIA.  

 

 

1.3.-  QUADRE RESUM DE MESURES I LA SEVA VALORACIÓ. 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum amb totes les mesures i una valoració estimativa, 

indicant quines haurien de ser obligatòries, quines recomanables i quines són descartades.  
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MESURES CORRECTORES DEL RISC. INUNDABILITAT 

TIPUS  TIPUS  NOM  DESCRIPCIÓ MESURA  IMPORT 
AVALUACIÓ DE LES MESURES 

OBLIGATÒRIES  RECOMANABLE 

M
EU

SR
ES
 E
ST
R
U
C
TU

R
A
LS
 

NESURES QUE DISMINUEIXEN 
LA PERILLOSITAT 

EP1  Protecció anti‐inundació dels nous bungalous  24.840,00  24.840,00    

EP2  Ampliació d'obres de pas  700,00  700,00    

MESURES QUE DISMINUEIXEN 
LA VULNERABILITAT 

EV1  INFRAESTRUCTURES D'AVÍS          

EV1.1  Enllumenat d'emergència  15.000,00     15.000,00 

EV1.2  Megafonia i senyals lluminisos i acústics  1.920,00  1.920,00    

EV1.3  Senyals verticals  430,00  430,00    

EV2 
MILLORA I ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES DE CONTROL I 
COMUNICACIÓ 

        

EV2.1  Elements de control hidrològic i hidràulic  7.200,00  7.200,00    

EV2.2  Sistemes de comunicació  no necessari millorar 

MODIFICACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

CÀMPING 

EM1  Adequació dels accessos (sortides d'emergència)  4.100,00  4.100,00    

EM2  Ampliació de la vialitat interna   15.600,00     15.600,00 

EM3  Franja de pas lliure en el límit marge esquerre paral∙lel al riu  1.455,00  1.455,00    

EM4  Ancoratges d'elements susceptibles de ser arrossegats  19.320,00  19.320,00    

IMPORT TOTAL MESURES ESTRUCTURALS 90.565,00  59.965,00  30.600,00 

M
ES
U
R
ES
 D
E 

G
ES
TI
Ó
  RESPOSTA DURANT 

L'EMERGÈNCIA 

G1  Actualització i manteniment anual del SAPI  800,00  800,00    

G2  Actualització i manteniment anual del PAU  1.000,00  1.000,00    

COMPENSACIONS 
ECONÒMIQUES 

G3  Assegurances 
a determinar 
pel propietari 

a determinar pel 
propietari 

  

IMPORT TOTAL MESURES ESTRUCTURALS 1.800,00  1.800,00  0,00 
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1.- NOMBRE D’USUARIS  

 

Com ja s’ha comentat en el Document nº 1, el càlcul del temps d’evacuació només es realiza pel 

risc d’inundació. Tenint en compte aquest supòsit, es realitzen dos càlculs: un per la situació 

actual i l’altre per la situació futura prevista. En ambdós casos la superficie inundable T500 anys, 

correspon a la totalitat d’unitats d’acampada situades en el marge esquerre del riu Garona. 

 

1.1.- Situació actual 

 

NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA PEL RISC D’INUNDACIÓ 
SITUACIÓ ACTUAL 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils  159  3  477 

Semi‐mòbils  0  3  0 

Fixes  23  3  69 

TOTAL 182     546 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 6.1: Ordenació actual  

 

La totalitat d’unitats d’acampada del càmping (182) estan afectades per la zona inundable T500 

anys. 

 

1.2.- Situació futura prevista 

 

NOMBRE I TIPUS DE PLACES CÀMPING VERNEDA  PEL RISC D’INUNDACIÓ 
SITUACIÓ FUTURA PREVISTA 

TIPOLOGIA DE PLACES
UNITATS 

D'ACAMPADA 
PERSONES/PARC  OCUPACIÓ 

Mòbils 
17  2  34 

103  3  309 

Semi‐mòbils  0  3  0 

Fixes  80  3  240 

TOTAL 200     583 

IDENTIFICACIÓ DE PLÀNOLS INCLOSOS EN L'ANNEX III 

Plànol nº 7.2: Zonificació prevista   

 

Les unitats d’acampada afectades per la zona inundable T500 anys són 166 de les 200 totals 

previstes. 
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2.- TEMPS TOTAL D’EVACUACIÓ 

 

Segons la nota tècnica NTP 436 del Instituto Nacional de Seguretat e Higiene en el Trabajo el 

temps d’evacuació és la suma de quatre temps: 
 

- Temps de detecció tD: que compren des de l’inici de l’emergència fins que la persona 

responsable inicia l’alarma. Aquest temps a la vegada es pot desglossar em el temps de 

detecció automàtica o humana, el de comprovació de l’emergència i el d’avís per iniciar 

l’alarma.  
 

- Temps d’alarma tA: és el propi de l’emissió dels missatges corresponents (per 

megafonia, llums o sons codificats). Aquest temps depèn de la bondat tècnica i de 

comunicació col·lectiva dels esmentats missatges. No ha de ser superior a 1 minut. 
 

- Temps de retard tR: és l’assignat per a que el col·lectiu de persones a evacuar assimilin 

els missatges d’alarma i iniciïn el moviment cap als itineraris corresponents de sortida. 

Influeix d’una manera important e la disminució de tR l’eficàcia de la comunicació dels 

missatges i la bona organització del personal d’ajuda per a l’evacuació. 
 

- Temps propi d’evacuació tPE: s’inicia en el moment que les primeres persones utilitzen 

les vies d’evacuació amb intenció de sortir al lloc segur preindicat. Es pot comptar 

aproximadament des de la sortida del primer evacuat des del punt més desfavorable o 

allunyat de la sortida d’emergència. Així, com més sortides es disposin més curts seran 

els recorreguts d’evacuació i més petit el temps propi d’evacuació.  
 

El temps total d’evacuació hauria de ser òbviament inferior al menor dels temps de resistència 

dels materials que limiten els itineraris d’evacuació, o, en el cas del risc d’inundació, inferior al 

temps en que les parcel·les comencen a ser afectades per la inundació. Cal considerar també 

que les esmentades vies d’evacuació han de complir amb les condicions mínimes de protecció. 
 

Per al càlcul del temps propi d’evacuació es considerarà el temps obtingut amb el programa de 

càlcul Pathfinder sense considerar els vials per a vianants, la utilització dels quals podria 

optimitzar el temps total d’evacuació. 

 

 

3.- SITUACIONS DE CÀLCUL 
 

S’ha realitzat el càlcul per un únic recorregut d’evacuació, que seria el d’evacuar fins al punt de 

reunió situat davant l’edifici principal, molt proper a l’entrada principal del càmping. En principi 

aquesta seria la situació més desfavorable, atès que la sortida principal és la que queda més 

allunyada dels usuaris del càmping. Les sortides secundàries existents es troben més properes 

de la situació dels usuaris que la sortida principal. 
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4.- RESULTATS DE CÀLCUL DEL TEMPS PROPI 
 

4.1.- Taula resum 

 

CÀLCUL PROGRAMA PATHFINDER 

PARÀMETRES  TIPOLOGIA USUARIS  %  SITUACIÓ ACTUAL 
SITUACIÓ FUTURA 

PREVISTA 

Nombre d'usuaris 

Homes  30,0%  164  151 

Dones  30,0%  164  151 

Nens  30,0%  164  151 

Homes mobilitat reduïda  4,8%  26  24 

Dones mobilitat reduïda  4,8%  26  24 

Persones amb cadira de rodes  0,4%  2  1 

TOTAL 100,0%  546  502 

Temps de reacció  No considerat 

Velocitat 

Homes  1,0 ‐ 1,5 m/s 

Dones  1,0 ‐ 1,5 m/s 

Nens  0,7 ‐ 1,0 m/s 

Homes mobilitat reduïda  0,5 ‐ 1,0 m/s 

Dones mobilitat reduïda  0,5 ‐ 1,0 m/s 

Persones amb cadira de rodes  0,5 m/s 

Amplada espatlles 

Homes  53 cm 

Dones  43 cm 

Nens  32 cm 

Homes mobilitat reduïda  53 cm 

Dones mobilitat reduïda  43 cm 

Persones amb cadira de rodes  70 cm 

Zona segura  Edifici principal 

Temps propi     696 s ‐ 11,6 minuts  639 s ‐ 10,7 minuts 

 

El càlcul del temps propi es realitzarà amb el programa Pathfinder, però el temps que es 

considerarà serà el que resulti d’aplicar un factor de correcció per tal d’assimilar el càlcul que fa 

el programa Pathfinder al que fa el programa Legion. Aquest factor de correcció s’inclou en la 

següent expressió: 

TLegion = 0,0101 ((tpathfinder + 5,2033)/0,201)1,7448 

on: 

tLegion (minuts) : temps propi d’evacuació (tPE) o temps propi de confinament (tPC)  

   esperat si es realitzés la modelització amb el model Legion. 

tPathfinder (minuts): temps propi d’evacuació (tPE) o temps propi de confinament (tPC)  

   obtingut en la modelització amb el model Pathfinder. 
 
Situació actual temps a punt de reunió davant  edifici principal  : 22,81 minuts 

Situació futura prevista temps a punt de reunió davant  edifici principal : 20,72 minuts 
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4.2.- Càlcul temps d’evacuació propi  

 

4.2.1.- Situació actual 

 

Simulation: Situació_actual_inundació 

Mode: Steering 

[Components] All:   2 

[Components] Doors: 1 

Triangles:          365 

Occupants:          546 

Startup Time:       0,1s 

CPU Time:           220,2s 

 

           ROOM/DOOR   FIRST IN   LAST OUT  TOTAL USE  FLOW AVG. 

                         (s)        (s)      (pers)    (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

              Room00       0,00     696,03        546            

              Door01      80,65     696,03        546       0,89 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

             SUMMARY       0,00     696,03        546 
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4.2.2.- Situació futura prevista 

 
Simulation: Situació_futura_inundació 
Mode: Steering 
[Components] All:   2 
[Components] Doors: 1 
Triangles:          429 
Occupants:          502 
Startup Time:       0,1s 
CPU Time:           217,6s 
 
    ROOM/DOOR    FIRST IN   LAST OUT   TOTAL USE   FLOW AVG. 
           (s)         (s)         (pers)    (pers/s)  
-------------   ---------   ---------  ---------   --------- 
      Room00     0,00   639,00     502            
      Door00   103,18      639,00     502        0,94 
------------- ---------   --------- ---------               
 SUMMARY   0,00     639,00     502 
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5.- RESULTATS DE CÀLCUL DEL TEMPS TOTAL D’EVACUACIÓ 
 
El temps total d’evavacuació, en el cas més desfavorable d’ocupació màxima del càmping serà :  

 

- Temps de detecció tD: Si l’emergència ha de detectar-se pel personal present o de 

vigilància aquest temps podria oscil·lar entre un màxim de 10 minuts però en cas d’haver-

hi una central d’alarma automatitzada hauria de ser de menys d’1 minut. Al no disposar 

de cap central d’alarma es considerarà un temps màxim de 10 minuts. 

 

- Temps d’alarma tA: es considerarà 1 minut. 
 

- Temps de retard tR: es considera un temps de 1,5 minuts  

 

- Temps propi d’evacuació tPE: es considera el temps necessari per arribar al punt de 

trobada de l’evacuació o lloc segur. En cas d’evacuació al punt de trobada situat davant 

l’edifici principal seran 22,81 minuts per a la situació actual i 20,72 minuts per a la situació 

prevista. 

 

El temps total d’evacuació serà: 

 

Situació actual 

 

TE = tD + tA + tR + tPE = 10 minuts + 1 minut + 1,5 minuts + 22,81 minuts = 35,31 minuts 
 
 
Situació futura prevista 

 

TE = tD + tA + tR + tPE = 10 minuts + 1 minut + 1,5 minuts + 20,72 minuts = 33,22 minuts 



 

198  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEX VI: CÀLCUL DEL TEMPS D’EVACUACIÓ 
 



 

199  
 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEX VII: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VII.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 

 

200  

 

PROJECTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING VERNEDA DEL PONT D’ARRÒS (T.M. VIELHA E MIJARAN, VAL D’ARAN) 

ANNEX VII: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

    Foto 1: Vista general del càmping 

 

        

Foto 2: Entrada càmping des de N-230.              Foto 3: pàrquing de l’entrada del càmping. 
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Foto 4: Vista general del pàrquing de l’entrada.           Foto 5: Zona de contenidors a l’entrada del càmping. 

 

      

Foto 6: Barreres d’accés a les unitats d’acampada.             Foto 7: Rètol indicador en l’accés principal d’entrada. 

 

      

Foto 8: Edifici principal. Entrada a recepció.                         Foto 9: Edifici principal. Interior recepció. 
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Foto 10: Edifici principal. Interior supermercat.                       Foto 11: Edifici principal. Menjador del bar. 

 

 

      

Foto 12: Ed. principal. Quadre gral de distribució elèctr.       Foto 13: Edifici principal. Sala de jocs. 

 

 

      

Fotos 14 i 15: Zona de jocs infantils en l’entrada al càmping.      
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Foto 16: Zona de repòs en piscina.                                           Foto 17: Picines a llevant de l’edifici principal. 

 

 

      

Foto 18: Instal·lacions tractament d’aigua piscines.                 Foto 19: Barbacoa i terrassa-bar coberta. 

 

 

      

Foto 20: Poste escomesa elèctrica i entrada inst. piscines.    Foto 21: Magatzem en zona privada. 
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       Foto 22: Càmara videovigilància.                                     Foto 23: Magatzem en zona privada. 

      

Foto 24: Vista general aigües avall del pont del càmping.   Foto 25: Rentador de cotxes. 

      

Foto 26: Mur d’escullera en el límit est del càmping.             Foto 27: Mur d’escullera davant l’edifici principal. 
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Foto 28: Inici vial principal marge esquerre del càmping.            Foto 29: Aparcament i vista del marge esquerre del riu. 

 

 

      

Foto 30: Accés secundari S1 des del marge esquerre.          Foto 31: Accés secundari S1 des del Camí Reiau. 

 

 

      

Fotos 32 i 33: Agrupació de bungalous en el marge esquerre del càmping. 
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Foto 34: Barbacoa a ressituar en el marge esquerre.           Foto 35: Bungalous i hidrant. 

 

 

          

Foto 36: Salt d’aigua i accés S3.     Foto 37: Detall tub            Foto 38: Vista general ubicació del salt 

 

 

      

Fotos 39 i 40: Unitats d’acampada anomenades “Cabanes” en grups de 3+3.                 
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Foto 41: Barbacoes cobertes.                                              Foto 42: Edifici taller magatzem i ubicació QG distr. elèctric. 

 

 

      

Foto 43: Vista general edifici de serveis del marge esq.       Foto 44: Zona de bugaderia en la part posterior ed. serveis. 

 

 

      

Foto 45: Piques en la part posterior ed. serveis.                     Foto 46: Interior edifici de serveis. 
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Foto 47: Interior sala de calderes ed. de serveis.                     Foto 48: Caldera edifici de serveis. 

 

 

      

Foto 49: Vista vial principal de les unitats d’acampada.        Foto 50: Vista del riu Garona en el seu pas pel càmping. 

 

 

      

Foto 51: Unitats d’acampada (marge esquerre vial ppal).    Foto 52: Vista del vial principal a les u.a. mòbils. 
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Foto 53: Unitats d’acampada (marge dret vial ppal).             Foto 54: Contenidors en la zona de les u.a. mòbils. 

 

 

      

Foto 55: Arquetes instal·lacions EDAR.                                 Foto 56: Magatzem i cobert per piques de rentar. 

 

 

      

Foto 57: Camí d’accés a la zona dels dipòsits.                     Foto 58: Caseta instal·lacions de desinfecció d’aigua. 
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Foto 59: Vista dels dipòsits d’aigua potable.                          Foto 60: Bassa de captació d’aigua. 

   

 

      

Fotos 61 i 62: Accés de vianants des del Camí Reiau a la zona on s’ubicaran els futurs mòbil-home. 

 

 

        

Foto 63: Vial d’accés a la futura zona de mòbil-home.        Foto 64: Esplanada mòbil-home i accés als dipòsits. 
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Fotos 65 i 66: Vista general dels espais on s’ubicaran els mòbils-home (actualment zona esportiva en una part) . 

 

      

Foto 67: Accés sec.i vianants S2 i accés a zona ampliació.    Foto 68: Accés a la nova zona esportiva que s’amplia. 

 

      

Fotos 69 i 70: Vista general de la parcel·la d’ampliació del càmping qualificada com a zona esportiva. 
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Fotos 71 i 72: Vista general de la parcel·la d’ampliació del càmping qualificada com a zona esportiva. 

 

 

Foto 73: Vista general del pont i l’accés a la futura zona esportiva del càmping (estat gener 2015). 

 

      

Foto 74: Estat en data agost 2014.                                       Foto 75: Estat en data gener 2015. Ampliació secció riu. 
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            Foto 76:  Vista general del càmping Verneda a l’estiu. 

 

 

            Foto 77: Vista general del càmping Verneda a l’hivern. 

 


