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Prevenció d’incendis forestals
a les urbanitzacions

Aquesta guia l’ajudarà a prevenir els incendis forestals a la seva urbanització i a millorar
la seva seguretat.

A les urbanitzacions mediterrànies situades al
bosc, sempre hi ha el risc de provocar un incendi
forestal o de resultar-ne afectat.
Si prenem certes precaucions, podem evitar
molts incendis i millorar la nostra seguretat i la
dels nostres habitatges.
Les mesures que li recomanem a continuació
s’agrupen en tres apartats:
• Precaucions bàsiques
• Com preparar la seva casa i la seva parcel·la
• Com actuar en cas d’incendi forestal

El seu Ajuntament, en col·laboració amb
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i la
Diputació de Barcelona, desenvolupa el Pla
municipal de prevenció d’incendis forestals.
Però aquest esforç serà insuficient si no
comptem amb la seva participació.
Recordi que la seguretat també és
responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes.
L’Ajuntament l’encoratja a usar aquest quadern
per protegir la seva família, la seva propietat
i el bosc.
Llegeixi’l atentament i tingui’l sempre ben a mà.

Precaucions bàsiques
per evitar els incendis forestals
Eviti cremar restes vegetals i andròmines

Vigili les barbacoes

No cremi durant l’estiu les restes vegetals que
hagi generat netejant la seva parcel·la o jardí, ni
andròmines o escombraries: podria provocar un
incendi forestal, i a més és prohibit per la llei.

Només es permet fer costellades en fogons que
tinguin mataguspires (pantalles protectores).
Les barbacoes portàtils i els focs a terra són
prohibits per la llei.

• La resta de l’any, recordi que per fer foc ha de
demanar un permís al parc de bombers de la
seva zona.
• Els bombers o el seu Ajuntament l’informaran de
les mesures de seguretat que ha d’adoptar.
• Si és afeccionat a la jardineria o a l’horticultura,
o si vol millorar el seus arbres, recordi que amb
les restes pot fabricar un adob (compost) útil i
barat. Evitarà haver de fer foc. Pot informar-se
de com fer-ho als centres de jardineria més
pròxims.

Quan construeixi els seus fogons, tingui en
compte que:
• Han de construir-se en un lloc pla, mai recolzats
en un marge.
• Si els fogons tenen xemeneia, cal col·locar-hi a
la boca una tela metàl·lica d’1,25 cm de malla
per evitar que s’escapin guspires enceses.
• Si els fogons no tenen xemeneia, cal col·locar-hi
al damunt una pantalla de tela metàl·lica que
impedeixi la fuita de les guspires.
• Cal deixar al voltant dels fogons una franja sense
vegetació de 2 metres d’amplada i assegurar-se
que la capçada d’arbre més propera és situada
a 5 metres com a mínim.

Per eliminar les andròmines i les escombraries,
usi els serveis municipals i les deixalleries o
adreci’s al seu Ajuntament.

Quan usi els fogons recordi sempre:
• Tenir aigua preparada per si li calgués apagar
alguna espurna.
• No deixar mai el foc sense ningú que se n’ocupi.
• Apagar les brases amb aigua quan hagi acabat.
No segui a taula si no les ha apagades.
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No llenci mai les cendres calentes

Vigili les xemeneies

Per evitar el risc d’incendi: les cendres d’una
llar de foc, estufa o fogons no han de ser
abocades mai directament a la parcel·la o dins
d’un contenidor d’escombraries.

No deixi que les espurnes de la seva xemeneia
causin un incendi forestal, ni que una espurna
pugui entrar dins de casa seva per la xemeneia
i l’encengui.

• Deixi les cendres, durant 12 hores, dins d’una
galleda amb aigua. Després, llenci-les.
• Recordi que, si el sòl de la seva parcel·la és
àcid, les cendres poden ser molt beneficioses
per a les plantes. Consulti al seu centre de
jardineria més pròxim.

• Envolti les xemeneies amb tela metàl·lica
d’1,25 cm de malla.
• Netegi cada any la xemeneia.

Controli el motor de combustió
del generador
Els motors de combustió poden expulsar pel
tub d’escapament partícules de carbó a alta
temperatura capaces de provocar un incendi
forestal.

Atenció amb els llumins i encenedors!
Eviti que els llumins i encenedors estiguin a
l’abast dels nens.
Expliqui als seus fills que jugar amb aquests
estris pot provocar un incendi forestal.

Per evitar aquest problema:
• Faci un manteniment correcte del motor.
• Talli tota mena de vegetació en un radi d’un
metre al voltant del generador.
• Col·loqui davant del tub d’escapament un faldar
que faci de pantalla protectora contra l’expulsió
d’espurnes.
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Com preparar la seva i casa
la seva parcel·la per reduir el risc d’incendi
Redueixi el combustible de la parcel·la
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Elimini del terra de la seva parcel·la la pinassa,
branques, fullaraca, pinyes i altres materials
combustibles. Arrenqui les plantes i els arbustos
morts, i segui les herbes ben arran de terra.
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Faci una vorera d’un metre d’amplada sense
vegetació entorn de la casa. El millor és que la
vorera estigui pavimentada.
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No tingui tanques vegetals contínues a menys de
10 metres de la casa.
Recordi que entre els arbustos aïllats hi ha
d’haver una distància mínima de 5 metres i que
entre els arbustos i la casa la distància mínima
ha de ser de 3 metres.
Aclareixi els arbres. Tali els necessaris per
aconseguir que les capçades dels restants no
estiguin a menys de 5 metres l’una de l’altra, ni a
menys de 5 metres de la casa.

e

Podi tots els arbres de l’interior de la parcel·la fins
als 3 metres d’altura. Tali tots els arbres i arbustos
que estiguin sota els arbres de la parcel·la.

f

Vigili que cap branca no toqui les línies
elèctriques. Si preveu que alguna podria tocar
la línia, avisi la companyia elèctrica. Quan un
arbre singular tingui part de la brancada damunt
de la casa, consulti un enginyer forestal sobre les
mesures especials que pot prendre per evitar de
tallar-lo totalment.

g

Arrenqui a la seva parcel·la els arbustos que
calgui per aconseguir, entre els que queden, una
distancia mínima de 5 metres.

h

Emmagatzemi tots els materials combustibles,
com ara llenya, butà, gasolina, mobles, pintures,
dissolvents, etc., com a mínim a 10 metres de la
casa. Si té un dipòsit de propà a la parcel·la,
assessori’s amb el seu distribuïdor per adoptar
les mesures de seguretat més apropiades.
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Els fogons o barbacoes han de situar-se en una
zona en què la capçada d’arbre més propera
quedi a 5 metres de la instal·lació.

f

Cas especial
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Si la casa es troba sobre un pendent, la franja de
reducció de combustible en direcció a la part més
baixa de la inclinació ha de ser de 20 a 25 metres.

10 m

c 5m

5m

3
i
d
1

5m

m

4

2

c

3m

5
d

5m
b
a

1m
10 m
h

Prepari casa seva per resistir un incendi forestal
1

2

La teulada és un element molt vulnerable. Ha
d’estar construïda amb materials resistents al
foc. Si la seva teulada conté elements de fusta,
fibrociment o plàstic, protegeixil’s amb
materials aïllants o, millor, substitueixil’s per
peces de formigó, teules ceràmiques, etc.
A l’estiu, mantingui la teulada neta de pinassa,
branquillons, fullaraca, etc.
Totes les finestres han de tenir porticons
resistents a la calor. Si els porticons són de
fusta, pintil’s anualment amb un preparat que
n’eviti la inflamació (pintura ignífuga).
I a la porta, si és de fusta, cal aplicar-hi el mateix
tractament.

3

La boca de la xemeneia ha d’estar per sobre del
punt més alt de la teulada i protegida amb una
tela metàl·lica d’1,25 cm de malla.

4

Els canalons, baixants, etc. han de ser de materials
resistents al foc. Cal evitar, doncs, els plàstics.

5

Tots els respiralls de la façana (de la teulada, de
seguretat per al gas, etc.) han d’estar protegits per
una reixeta tumescent (que es tanca amb la calor)
per evitar l’entrada de guspires i d’aire calent.

I si no com
pot evacuar…
Saber
hem d’actuar
en cas d’incendi forestal
Quedi’s a casa
Si no hi ha temps d’evacuar, el millor és
protegir-se dins de casa. Prepari l’habitatge tal
com hem dit abans, tanqui-s’hi a dins amb la
seva família i segueixi els consells següents.

Mentre passa l’incendi
> Apagui els conats d’incendi interiors.
> Si la calor és molt forta, fiqui’s a la banyera plena

d’aigua o cobreixi’s amb una catifa humida.
Si la seva casa és de fusta, refugiï’s en una casa
veïna que sigui d’obra.

Un cop passat l’incendi
> Apagui les flames i estigui atent a possibles

conats d’incendi.
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