Punts de foc. Paellers i ximeneres
#stopalfoc
Recomanacions de seguretat en prevenció d’incendis forestals
en terreny forestal i a menys de 500 metres

Les cases de camp, xalets i la resta de
residències en l’entorn agroforestal a la
Comunitat Valenciana solen tindre, en el jardí o
als voltants de la casa principal, unes
infraestructures per a cuinar a l’aire lliure,
denominades paellers (o barbacoes). A més,
moltes vegades les cases disposen de ximenera
interior, usades tant per a calfar-se com per a
cuinar els dies més freds.
En les àrees recreatives de gestió pública (administració autonòmica, provincial o municipal) o privada
(associacions, campaments…), també hi ha aquestes infraestructures per a cuinar, i és habitual utilitzar-les al
llarg de l’any.
En les zones d’interfície urbana forestal, qualsevol crema pot resultar perillosa,
especialment quan no es compta amb les mesures de seguretat adequades, i pot inclús,
generar un incendi forestal.

Normes generals comunes a 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.
• S’eliminaran les branques que estan per damunt de 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/ximenera/barbacoa.

Recomanacions
• Es recomana que es reposen les xarxes mataespurnes, cada vegada que es realitze el manteniment de les
instal·lacions o de l’entorn.
• És aconsellable tindre aigua en les proximitats (connexió d’aigua, poal, depòsit…).

En cas d’incendi aviseu el 112
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Punts de foc en zones d’ús públic
Paellers tancats a tres vents
Les estructures on s’ubiquen les graelles han de comptar amb una teulada i estar
tancades de sòl a sostre per mitjà de paraments laterals que comprenguen
almenys la zona de focs més 1 metre a partir d’aquesta.
• Solera de formigó: hauran de tindre una solera que comprenga la zona
definida anteriorment (zona de focs més 1 metre).
• Orientació: el costat obert, preferentment, quedarà exposat cap
als vents menys desfavorables, per a minimitzar la fuga de cendres.
En general, s’ha d’evitar l’orientació a ponent.
• Sistema de tancament: es recomana col·locar en els paellers un
sistema de tancament per a facilitar la seua clausura els dies de
preemergència de nivell 3. Es recomana sempre indicar el motiu del
tancament:
Instal·lació tancada provisionalment per risc d’incendi forestal. NO ENCENGA FOC.
Gràcies per la seua col·laboració.

Paellers amb seguretat reforçada *
Els edificis on s’ubique la zona de focs hauran de
comptar amb una teulada i estar coberts a quatre
vents per mitjà de paraments tancats de sòl a sostre
amb l’única excepció de portes, finestres o respiradors
habilitats per a ventilació.
Les portes, finestres i respiradors comptaran amb una
xarxa mataespurnes material no inflamable, amb
obertura de malla d’entre 0,5 cm i 1 cm de costat
com a màxim, que romandran tancades des del
moment d’iniciar-se el foc fins a la total consumició dels
combustibles.

En ambdós casos
Es deixarà una faixa d’1 metre d’amplària, com a
mínim, en què s’eliminarà tot el combustible.
En un radi de 3 m a comptar de les portes es
tallarà l’herba seca, es rastellarà la pinassa i la
fullaraca i s’eliminarà el matoll.
Els arbres situats en una radi de 5 m de les
construccions es podaran fins a 3 m d’alçària i
s’eliminaran les branques a menys de 3 m d’una
eixida de fums.

*Habilitats per a encendre foc amb la finalitat de cuinar, inclús en preemergència de nivell 3, sempre que no hi haja
continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc entre les instal·lacions i el terreny forestal.
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Punts de foc particulars
És freqüent trobar punts de foc en les residències pròximes al
terreny forestal, principalment paellers i ximeneres. Cal tindre
en compte que, encara que la propietat siga particular, les
mesures de prevenció i les restriccions associades a l’ús del foc a
menys de 500 m del terreny forestal, són les mateixes que
en el cas dels espais públics.

Paellers
• Instal·leu el paeller en una zona lliure de perill allunyada de la vegetació forestal.
• Si hi ha arbres prop, assegureu-vos que les branques es troben a més de 3 m de distància de l’eixida de
fums.
• Els paellers construïts de forma independent de l'habitatge, han de comptar amb sostre i tres parets laterals
de sòl a sostre.
• Les parets laterals han de comprendre la zona de focs més 1 metre a partir d'aquesta.
• Per a més seguretat i comoditat, el paeller ha de situar-se sobre una solera (de formigó, rajola, taulell, etc.)
que comprendrà tant la zona de foc com almenys 1 metre enfront d’aquesta (coincident amb les parets laterals),
per a evitar que les purnes puguen cremar herbes contigües.
• Instal·leu una presa d’aigua prop i si emmagatzemeu la llenya prop del paeller, feu-ho de manera que no
siga susceptible de cremar-se per accident.

Ximeneres
En aquest cas, en les zones d’interfície urbana forestal les ximeneres han de tindre caperutxa mataespurnes, a
més de la xarxa mataespurnes. Els punts de foc, l’eixida de fums dels quals sol ser una ximenera són:
• Ximeneres (llars).
• Estufes de llenya.
• Forns moruns.

Recordeu… Netejar la sutja de ximeneres
les manté en bones condicions d’ús. Una
ximenera bruta és una de les principals
causes d’incendi en habitatges.
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Normes d’ús del foc
En els paellers d’ús públic:
• Abans d’encendre foc informeu-vos que no hi ha preemergència de nivell 3.
• Si el paeller es troba precintat, no feu foc.
• No traslladeu les cendres o calius.
• Abans d’abandonar les instal·lacions, assegureu-vos que els calius estiguen
apagats (que estiguen a temperatura ambient).
• Si utilitzeu càmping gas o semblant, feu-ho en els mateixos paellers, que són els únics llocs on està permés
utilitzar foc amb fins culinaris.
• Mai feu foc fora dels paellers preparats i autoritzats a aquest efecte. No utilitzeu barbacoes portàtils ni feu
foc en terra.
• Es retiraran les llenyes que no s’hagen utilitzat de la proximitat dels focs, depositant-les en els llenyers o
zones destinades a aquest efecte.

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

En cas d’incendi avise el 112

Twiter: GVA112

En els paellers d’ús particular cal tindre en compte que:
• Si feu una barbacoa, deixeu espai lliure en les
graelles, no les ompliu del tot i així evitareu que es
produïsquen flames.
• Manteniu tot el paeller net i en condicions per a
la pròxima vegada.

Ajuda’ns a aconseguir-ho
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