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d’enginyeria civil i forestals
L’ús del foc com a ferramenta en la forest o a menys de 500
metres està àmpliament regulat, principalment l’ús del foc
relacionat amb les faenes agrícoles, i els professionals que
l’utilitzen són, en gran manera, conscients del risc d’incendi
forestal que el seu ús comporta.
No obstant això, en la forest o en els seus voltants es
realitzen altres treballs de diversa índole, amb relació directa
o sense amb el medi agroforestal, en els quals s’utilitzen
ferramentes o maquinària que poden generar un incendi
forestal. A pesar que la seua utilització
utilització també està regulada per la legislació de prevenció d’incendis forestals, la percepció del risc
per part del treballador no és tan evident com en el cas anterior, perquè no hi ha la presència de foc. El
perill residix, fonamentalment, en el calfament produït per la fricció mecànica de la maquinaria utilitzada,
que pot generar purnes que arriben a causar un incendi. A més, cal afegir les possibles distraccions o
negligències de les persones que realitzen els treballs com ara cigarrets mal apagats, descuits al deixar
la maquinària calenta, recàrrega de combustible sense precaució, etc.
Normativa
Estos riscos, usos i activitats es regulen en la normativa de prevenció d’incendis forestals, tant en la Llei
3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, com en el seu reglament (Decret 98/1995, de16 de maig,
de Govern Valencià), que establix que determinades activitats, encara que estiguen restringides, podran
realitzar-se amb l’autorització prèvia.
A més, el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, establix una sèrie de normes
de prevenció d’incendis d’aplicació sistemàtica reflectides en el plec general de normes de seguretat en
prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny
forestal o en els seus voltants.

La difusió i aplicació de la normativa de
seguretat (Decret 7/2004) pot reduir, en
gran manera, el nombre d’incendis generats
per estes causes, i evitar-ne la propagació i
les conseqüències.

La incidència d’incendis forestals deguts a
esta causa passa del 12,2 % per a la sèrie
d’anys 1994-2003 al 9,6 % per a l’última
sèrie disponible posterior a la publicació del
Decret 7/2004 (2002-2011)
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Quins treballs han de complir el plec general de normes de seguretat?
L’execució d’obres o treballs d’enginyeria civil o qualsevol altre tipus que puga implicar risc de produir
incendis forestals, que es realitzen en terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat
menor a 500 metres d’aquells. Els projectes d’obra o treballs hauran d’incloure, dins dels plecs de
condicions tècniques, el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a
observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.
Qui ha de complir el plec general de normes de seguretat?
Els promotors i executors d’estos treballs, ja siguen administracions públiques o particulars.
Treballs exempts de complir el plec general de normes de seguretat
• Els realitzats pels agricultors per a la gestió ordinària dels seus camps de cultiu: treballs, podes,
eliminació de restes i qualsevol altre de característiques semblants. Estos es regulen segons el
que establix el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat
Valenciana (Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat).
• Els treballs que es realitzen com a conseqüència de situacions d’emergència.
Notificacions
Requerixen notificació prèvia dirigida als directors dels servicis territorials de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural els treballs següents:
• Aquells que requerisquen projecte d’obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de límit de
100 metres o menor, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a
terreny forestal.
• Les obres o els treballs menors que no requerisquen projecte d’obres i es realitzen en terreny
forestal o en una franja contigua de 100 metres o, si es realitzen entre la franja dels 100 als 500
metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

Quan es declare el nivell 3 de preemergència, se suspendran tots els treballs o les
activitats als quals siga aplicable el plec general de normes de seguretat en
prevenció d’incendis forestals.

En cas d’incendi cal avisar immediatament el 112
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Per a facilitar la difusió i el compliment del que establix el Decret 7/2004, es va elaborar un manual
específic destinat a la formació en matèria de prevenció d’incendis forestals per al personal que treballa
en l’execució d’obres en terreny forestal o en els seus voltants. Està disponible en:
http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/guias
Este manual s’estructura en:
• Normes de seguretat de caràcter general.
• Utilització d’explosius.
• Utilització de ferramentes, maquinària i equips.
• Explotacions forestals.
S’incorpora la figura d’operari controlador, la missió
exclusiva del qual és el control de l’efecte que
produïxen les purnes (si n’hi haguera) sobre la
vegetació circumdant, així com controlar els
possibles conats d’incendi que es pogueren produir.
Per a realitzar un control ràpid, este operari va dotat
amb una motxilla extintora d’aigua, carregada amb
una capacitat mínima de 14 litres.
El nombre de ferramentes o màquines a controlar per cada operari controlador s’establix segons el tipus
de ferramenta o maquinària utilitzada i del risc estacional d’incendis.
En el cas d’utilització simultània en una mateixa zona de ferramentes o màquines diferents, l’operari
controlador podrà controlar-les simultàniament sempre que no se superen les proporcions establides.

Cal esbrinar el nivell de
preemergència en www.112cv.com
o en
Twiter: @GVA112
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