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5 Molt fort 

 

El mantell nival és, en general, 

molt inestable. 

Són esperables nombroses allaus molt grans, i 

sovint extremadament grans, caigudes 

espontàniament, inclús en pendents només 

moderadament inclinats*. 

4 Fort 
En la major part dels pendents 

rosts* el mantell està feblement 

estabilitzat. 

És probable el desencadenament d’allaus inclús 

per sobrecàrregues febles**,  en molts pendents 

rosts*. En alguns casos són esperables 

nombroses allaus de mida gran, i de vegades de 

mida molt gran, caiguts espontàniament. 

3 Marcat 

 

En molts pendents rosts* el 

mantell nival està entre 

moderada i feblement 

estabilitzat. 

És possible el desencadenament d’allaus, inclús 

per sobrecàrregues dèbils**, especialment en 

pendents rosts propicis*. En alguns casos, són 

possibles les caigudes espontànies d’allaus de 

mida gran i, en casos aïllats, de mida molt gran. 

2 Moderat 

 

En alguns pendents rosts* el 

mantell nival està només 

moderadament estabilitzat; a la 

resta dels pendents està, en 

general, ben estabilitzat. 

És possible el desencadenament d’allaus sobretot 

per sobrecàrregues fortes**, especialment en 

pendents rosts propicis*. És molt poc probable 

que caiguin espontàniament allaus molt grans. 

1 Feble 

 

El mantell nival està, en general, 

ben estabilitzat. 

En general només és possible el 

desencadenament d’allaus en pendents molt 

inclinats o en terreny especialment desfavorable* 

i per sobrecàrregues fortes**.  

Espontàniament només poden caure allaus 

petites o mitjanes. 
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* Les àrees propícies a les allaus es descriuen amb més detall als butlletins de perill d’allaus (altitud, 
orientació, tipus de terreny, etc.). 

• Terreny poc o moderadament inclinat: pendents amb una inclinació menor de 30º. 

• Pendents rosts: pendents amb una inclinació major de 30º. 

• Terreny molt inclinat o extrem: pendents de més de 40º de inclinació i terreny especialment 
desfavorable degut al seu perfil, la proximitat a las crestes o l’escassa rugositat de la superfície 
del terra subjacent. 

 
** Sobrecàrregues: 

• Feble: un únic esquiador o surfista, movent-se amb suavitat i sense caure. Un grup de persones 
que respecten la distància de seguretat (mínima de 10 m). Un raquetista. 

• Forta: dos o més esquiadors, surfistes etc. sense respectar la distància de seguretat. Màquines 
trepitjaneu o altres vehicles que circulen sobre la neu, explosius. Ocasionalment, un únic 
excursionista o esquiador. 

 
Espontània: sense influència humana. 


