
 

 

                                                             PROTECCIÓ CIVIL 
 
 
 
 

CONSELLS  D'AUTOPROTECCIÓ  

 DAVANT  DELS  INCENDIS  FORESTALS 

 
 

Heu de saber que... 
 

 

� Girona té un pla d’actuació municipal vinculat al Pla especial d’emergències per 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Segons aquest pla el terme municipal de 
Girona presenta un risc ALT d’incendi forestal, especialment al sector de les Gavarres 
(Sant Daniel – Els Àngels). 

 

� Entre el 15 de març i 15 d’octubre, malgrat que la Generalitat de Catalunya pot ampliar 
aquest període, es prohibeix en els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies 
arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta : 

 

o  Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitats sigui quina sigui la seva finalitat, 
llevat autorització extraordinària de la Generalitat. 

 

o  Especialment no es podrà : 
 

 .  Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de 
jardineria.  

 

 .   Fer focs d’esbarjo, ni focs per activitats amb l’apicultura. Dins les parcel·les 
particulars es  podran utilitzar fogons de gas i barbacoes d’obra amb 
mataguspires. 

 

  .   Llençar objectes encesos. 
 

  .  Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que 
puguin ser causa d’inici d’un foc. 

 

  .   Llençar coets, globus, focs d’artifici, o altres artefactes que continguin foc. 
 

  .  Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals. 

 

� Especialment entre el 15 de juny i el 15 de setembre és quan hi ha el màxim risc 
d’incendi forestal.  

  

� Entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en 
terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d’una 
autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament, bé 
directament a l’Ajuntament o bé a través dels Serveis Territorials de la Generalitat. En 
determinades situacions meteorològiques o de risc, la Generalitat de Catalunya, pot 
anul·lar aquests focs o cremes comunicades. 

 

�    L’incompliment de la normativa sobre incendis forestals, a més de posar en perill la 
vida de persones, el seus béns i el patrimoni natural i col·lectiu, pot comportar multes 
importants, i fins i tot possibles responsabilitats penals.        
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�    Malgrat tot, la millor acció preventiva, durant tot l’any, és no fer mai foc al bosc ni al seu 

voltant, ni fer focs d’artificis, ni tirar petards.  
 

�    No es pot deixar mai escombraries ni deixalles en el bosc ja que, a més d'embrutar-lo, 
poden ser l'origen d'un incendi. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors 
adients. 

 

�    Si mengeu al bosc, cal que siguin entrepans o plats freds. En cas contrari, feu servir 
les àrees recreatives controlades que tinguin barbacoes d'obra amb mataguspires. 

 

�    No es poden llençar les cigarretes enceses ni llumins sense apagar, ni caminant, ni 
des del cotxe. 

 

�    Si viviu a la zona de les Gavarres, quan hagi una situació de molt alt risc d’incendi, la 
Generalitat pot fer impedir la circulació de vehicles dels no residents en  determinats 
camins del massís.  Durant aquestes condicions adverses, quan menys gens hi hagi al 
bosc molt millor, hi haurà menys risc d’incendi.  

 

�    Si viviu, o passeu les vacances, en una casa d’una urbanització que es troba dins 
d’una zona forestal, us heu d’informar del seu Pla d’autoprotecció: de les mesures 
concretes d’actuació en cas d’incendi forestal, el sistema d’avisos d’emergència, les 
vies d’evacuació, els punts de trobada, etc.          

 
 

 

Protegiu casa vostra dels incendis forestals 
 
� Si la vostra casa està en terreny forestal o a la franja de 500 m que l’envolta, s’ha de 

mantenir una franja de seguretat, a Girona almenys de 30 metres, neta de matoll 
espès i amb arbrat poc dens i podat fins a una alçada mínima de 3 metres. 

 

� Intenteu tenir dues vies d’accés practicables amb vehicle que arribin fins a casa vostra. 
 

� En els camins d’accés s’han de mantenir les capçades dels arbres, d’una i altra banda, 
separades un mínim de 5 metres i cal mantenir dues franges de 20 metres estassades 
i amb els arbres podats fins a 3 metres.  

 

� Cal evitar parets exteriors i teulades de fusta.  Les parets de pedra actuen de 
protectors contra el foc.  

 

� La reducció de cornises i parts sobresortints de les cases pot protegir-les de la ignició, 
l’escalfor i les flames. 

 

� Els forats de la part inferior de les cornises s’han de situar ben a prop de la teulada. 
 

� Els respiralls de les golfes i dels cellers han de protegir-se amb tela metàl·lica (amb 
forats de menys de 7 mm). 

 

� Totes les obertures per a il·luminació o ventilació s’han de poder tapar, sobretot arran 
de terra. 

 

� Les xemeneies han de portar mataguspires de material no inflamable, amb obertures 
d’un centímetre d’amplada. 

 

� Les xemeneies s’han de mantenir netes de sutge.  No carregueu en excés de llenya el 
foc. 

 

� Els vidres de les finestres i portes han de ser gruixuts, de seguretat.  
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� Les persianes o contra-finestres han de ser resistents al foc i l’escalfor, i han d’estar 
allunyades dels mobles i dels objectes inflamables. 

 

� Les reserves de líquids i gasos inflamables i les seves canalitzacions hauran de ser 
enterrades almenys a 30 centímetres sota terra. 

 

� Els fils de les línies elèctriques s’han de vigilar,  han d’estar allunyats de les branques 
almenys 3 m.    

 

� És aconsellable tenir un extintor de pols seca (tipus ABC) de 6 Kg. a cada planta de la 
casa, inclòs golfes i soterrani.   

 

� Els accessos a les golfes i als soterranis hauran de tancar perfectament per evitar el 
tiratge de l’aire. 

 

� L’emmagatzematge de la llenya s’ha de fer lluny de la casa, d’arbres, i de qualsevol 
material inflamable. 

 

� És imprescindible mantenir al voltant de la casa una zona de 10 metres sense cap 
classe de vegetació inflamable. S’ha de podar aquelles branques que dominin l’edifici o 
s’apropin a menys de 3 metres de les xemeneies o altres entrades. Podran quedar 
arbres aïllats. 

 

� Les restes de poda que feu s’han de retirar. Si es trituren no podran deixar-se 
apilonades, sinó esteses a ran de sòl, però en cap cas dins d’una franja de 20 metres 
d’amplada a banda i banda dels camins. 

 

� Els brucs, la bruguerola, les gatoses, l’espígol, el romaní, la farigola, les estepes, el 
llistó, el garric i les plantes aromàtiques en general són plantes molt inflamables, així 
com els pins, la pinassa, la fullaraca i les branques primes i seques. No en tingueu 
prop de casa.  

 

� Hi ha espècies de baixa inflamabilitat  com el ginestó, l’arítjol, el marfull, el matapoll, la 
rogeta, l’arçot, el ruac, el tamariu, les heures, el galzeran i, en general, les plantes amb 
fulles amples i verdes. 

 

� L’alzina, el roure i el suro, molt presents a les nostres comarques, són arbres poc 
inflamables. També  són poc inflamables l’olivera, el cirerer, el boix, el llentiscle, la 
noguerola, l’aladern, l’arboç i el ginebró.   

 

� Podeu tenir una bomba portàtil de gasolina amb mànega de succió per la piscina o 
bassa. Pot ajudar a apagar un foc.  

 

� No poseu bruc ni materials fàcilment combustibles a les tanques de la vostra propietat.  
           

 
 
Si hi ha incendi forestal i s’acosta a casa vostra... 
 

� En primer lloc, mantingueu la calma. 
 

� Retireu, o allunyeu, els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa, inclòs els 
mobles del jardí. 

 

� Tanqueu les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i qualsevol altre 
obertura a l’exterior.  Es tracta d’evitar que espurnes puguin entrar a l’interior. 
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� Tanqueu el pas general del gas. Si teniu gas butà no deixeu les ampolles a la possible 

exposició al foc prop de la casa. 

� Es recomanable disposar, almenys, d’una llanterna. El subministrament d’electricitat es 
pot interrompre.  Assegureu-vos de tenir sempre les piles de la llanterna bones o 
carregades. 

� Faciliteu l'entrada dels equips de socors a la vostra propietat. En el camí d’accés no 
deixeu cap vehicle abandonat, ni res que impedeixi el pas als serveis de bombers o 
policia. 

� En tot moment estigueu atents a les indicacions dels bombers i de la policia. 

� Assegureu-vos que podreu obrir la porta del vostre garatge si falta l’electricitat. 
Tanqueu les finestres del cotxe dins del garatge, i deixeu les claus posades al 
contacte. 

� Si és possible, i sense arriscar-vos, remulleu abundantment les parts exteriors de la 
casa que puguin cremar més fàcilment.  

� I en cas d'evacuació: 
 

o Tanqueu tota la casa.  Desconnecteu l’electricitat i el gas, si no ho heu fet abans. 
o Porteu un calçat adequat. Intenteu no portar roba sintètica (és preferible el cotó o 

llana). 
o Perquè l'evacuació sigui ràpida, agafeu només l'imprescindible (documentació, 

diners i medicaments imprescindibles). 
 
 
Si  un  incendi  forestal  arriba  a  la  porta de casa vostra... 
 
� Entreu a casa amb tota la vostra família i els animals domèstics,  i no sortiu de casa 

fins que el foc no hagi passat. 

� Tanqueu totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de 
respiració i ventilació. Cal evitar qualsevol aspiració d'aire. 

� Si no ho heu fet, desconnecteu els subministraments de gas natural / butà, i gasoil.  

� Si teniu temps, traieu les cortines. 

� Si és possible, ompliu d'aigua la banyera, les piques, etc.  Si la podeu acoblar a una 
aixeta interior, col·loqueu una mànega del jardí a l’interior de casa.    

�   No us esvereu encara que el fum penetri a la casa : poseu tovalloles mullades sota les 
portes i ruixeu-les sovint per evitar que s'escalfin.  Mulleu també la part interior de les 
portes i finestres. 

�    Protegiu-vos amb roba de cotó o llana, poseu-vos ulleres  

� Amb fum, respireu arran de terra.  Tingueu un mocador moll per respirar a través d’ell.  

� Si s’escau, no dubteu en mullar-vos, o dutxar-vos, amb tota la roba que porteu i el cap. 

� Aneu amb pantalons llargs i màniga llarga. Cobriu-vos el cap. Si porteu cabells llargs, 
cal recollir-los i tapar-los. 

� Si el fum és espès, deixeu els llums encesos per millorar la visibilitat. 

� Deixeu els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes 
tancades, per si heu de fugir.               
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Si  us  trobeu  amb un  incendi  forestal  i  esteu  a  camp  obert... 
 
� Allunyeu-vos del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç 

del foc i del fum (direcció oposada al vent). 

� Intenteu que no us domini el pànic.  Entreu a les zones ja cremades el més aviat 
possible. 

� Reguleu la respiració : Feu inspiracions poc profundes i lentes, agafeu l'aire de prop de 
terra, i eviteu inhalar el fum espès. 

� Si podeu, mulleu un mocador per tapar-vos la boca i evitar així els efectes nocius del 
fum. 

� No us refugieu dins de pous ni coves, ja que l’oxigen pot acabar-se ràpidament. Eviteu  
les zones de pendent de muntanya i les valls estretes, l'aire calent tendeix a pujar. 

� En cas de perill imminent, estireu-vos de bocaterrosa.  

� Si us trobeu prop de rius o del mar, acosteu-vos a l’aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins o 
mulleu-vos. 

 

 
 
Si  es trobeu  amb  un  incendi  forestal  i  esteu dins del cotxe... 
 
� Si esteu a temps busqueu un lloc arrecerat i atureu-vos.  Si el front del foc travessa la 

carretera, no sortiu del vehicle, tanqueu els vidres i les entrades d’aire. Obriu els llums 
dels fars i els intermitents perquè us puguin trobar entre el fum.  

� Si teniu un telèfon mòbil intenteu donar la vostra posició.   

� Malgrat que és esfereïdor quedar atrapat pel foc dins d’un vehicle, també és cert que és 
molt més perillós i absurd escapar del foc corrent. El coneixement del que pot passar 
pot prevenir el pànic, per això penseu que : 

o El motor pot aturar-se i no tornar-se a engegar.   
o Els corrents d’aire de convecció poden sacsejar el vehicle. 
o El fum i les espurnes poden entrar dins el vehicle. Si podeu, cobriu-vos amb roba. 
o Augmentarà la temperatura dins del vehicle. 
o A diferència de les pel·lícules, els dipòsits de gasolina dels vehicles exploten molt 

rarament. 
 
 

Escolteu la ràdio  
 Les emissores de ràdio locals poden donar informacions sobre el desenvolupament 
de la situació. 

 

 

SI  OBSERVEU  UN  INCENDI  FORESTAL (per petit que sigui) 
O  UNA  COLUMNA  DE  FUM 

TRUQUEU  IMMEDIATAMENT  AL TELÈFON  1 1 2 
 

                  
 

Si seguiu xarxes socials tingueu cura de les noticies falses o no confirmades. Seguiu 
les informacions dels comptes oficials de xarxes socials de les Administracions públiques. 
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Més informació:     
 
 
� Generalitat de Catalunya. Consells contra els incendis forestals. Web 
http://interior.gencat.cat/incendisforestals 

 
 
� Generalitat de Catalunya. Prevenció d’incendis forestals. Mesures d’autoprotecció davant 

incendis forestals. Web.  
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-
natural/dar_prevencio_incendis_nou/dar_consells/ 

 
 
� Generalitat de Catalunya. Mapa de predicció diària del perill d’incendi forestal. Web.  
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 
 
� Generalitat de Catalunya. Incidències a les carreteres. Web   http://cit.transit.gencat.cat/cit/ 
 
 
� Ajuntament de Girona.  Web       https://web.girona.cat/ 
 
 
� Ajuntament de Girona.  Twitter    @girona_cat 
 
 
� Generalitat de Catalunya. Protecció Civil. Twitter    @emergenciescat 
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