RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS EN LA FOREST I A MENYS DE 500 METRES
DEL TERRENY FORESTAL

Allotjaments rurals

Encara que l’estiu és l’època més perillosa de l’any,
quant al risc d’incendis forestals, també ho són altres
períodes de vacances, quan conflueixen en dies molt
concrets dos factors: per un costat, una gran afluència
de públic a l’entorn forestal; i, d’un altre, unes
condicions meteorològiques desfavorables des del
punt de vista de la prevenció d’incendis (bon temps).
En aquests períodes, el risc d’incendis és molt elevat,
per la qual cosa han d’extremar-se les condicions de
seguretat.

Si ets propietari o gestor…
Adequa tots els punts de foc.
• Totes les eixides de fums (al final de la ximenera o semblant) han de tindre xarxa mataespurnes de
material no inflamable, amb obertura de malla d’entre 0,5 cm i 1 cm de costat com a màxim.
• Les ximeneres han de tindre una caperutxa mataespurnes, a més de la xarxa mataespurnes.
• Elimina les branques que dominen la construcció i les que es troben a menys de 3 metres de l’eixida
de fums.
• Les xarxes mataespurnes han de mantindre’s netes i sense obstruccions, a més es reposaran
periòdicament depenent de l’ús que tinga el paeller/fumeral.
• Es recomana reposar les xarxes mataespurnes, cada vegada que realitzes el manteniment de les
instal·lacions o de l’entorn.
• És aconsellable disposar d’aigua en les proximitats (connexió d’aigua, poal, depòsit…).

Difon
• Imprimeix la pàgina següent i deixa-la en els llocs que consideres clau (el paeller, la xemeneia…) o en
llocs visibles (en la nevera, en una taula, en l’entrada…).
• També pots publicar-ho en el teu pròpia web o afegir-ho a les normes d’ús del teu allotjament.
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Barbacoes i paellers
En l’exterior de l'habitatge
Abans d’encendre foc informa’t que no s’hi ha decretat
preemergència de nivell 3.
Els dies de preemergència de nivell 3 està prohibit
encendre foc per a cuinar.

Informa’t nivell de preemergència
d’incendis forestals.
www.112cv.com
Twiter: GVA112

En àrees recreatives pròximes
Has de saber que també està prohibit realitzar foc a l’estiu i els dies de preemergència 3, excepte en aquells
llocs habilitats expressament per la conselleria competent.
A més, recorda que:
• Únicament es pot usar el foc per a cuinar en els llocs habilitats, incloent-hi l’ús de càmping gas o
semblant.
• No trasllades brases, cendres o calius mentre estiguen calents.
• Abans d’abandonar les instal·lacions, assegura’t que els calius estiguen ben apagats

En l’exterior de l’allotjament
• Ves amb compte amb les puntes de cigarret i els
mistos, mai els tires a terra i molt menys encesos.
• Recorda que sempre està prohibit tirar petards i
tota mena de material cremant, com fanalets
• Intenta aparcar en pàrquings habilitats, no
obstruïsques els camins i aparca sempre en la
direcció d’eixida.
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