
 ■ No encengueu foc, 
no llanceu coets, 
petards ni fanalets 
a menys de 500 
metres del bosc.

 ■ No llenceu burilles 
enceses.

 ■ Si hi ha incendis, 
pot haver-hi 
restriccions a les 
zones afectades. 
Informeu-vos 
i seguiu les 
indicacions de les 
autoritats. 

 ■ Eviteu els treballs 
i les activitats que 
puguin generar 
guspires.

 ■ En cas d’incendi truqueu 
al 112 i aviseu els veïns. 
Seguiu les instruccions de 
les autoritats.

 ■ Si us fan evacuar, tanqueu 
les portes i les finestres 
i les claus de pas dels 
combustibles (gas, gasoil...).

 ■ Si us heu de confinar, entreu 
a casa amb tota la família 
i els animals domèstics. 
Mantingueu-vos agrupats.

Aquest fullet dona consells per evitar el foc i protegir-se’n. Llegiu-lo i conserveu-lo.

Infocat
Pla d’emergències per 
incendis forestals

Protegiu-vos del foc Incendis forestals:
Prevenció i autoprotecció
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 ■ Mantingueu netes les franges de 
protecció perimetral.  

 ■ Procureu que els vials d’accés 
i les cunetes estiguin lliures de 
vegetació seca.

 ■ No impediu el pas dels serveis 
d’emergència. Eviteu aparcar als 
giradors i carrers estrets. 

 ■ Les cremes de 
residus de jardí estan 
prohibides, cal portar-
los a l’abocador o 
triturar-los. Allunyeu 
de la casa la reserves 
de llenya.

 ■ Mantingueu una 
distància mínima 
de 6 metres entre 
els arbres del jardí, 
sobretot que les 
capçades no es 
toquin.

 ■ Les barbacoes han 
d’estar envoltades per 
una franja de terreny 
sense vegetació. 
Només es poden 
utilitzar si  són d’obra 
amb mataguspires i 
tancament.

 ■ Tingueu una mànega 
de reg flexible prou 
llarga per envoltar 
la casa. Eviteu els 
materials inflamables 
en els tancaments 
(bruc sec, materials 
sintètics...).

Més informació:
http://interior.gencat.cat/incendisforestals

@emergenciescat

emergenciescat

En una situació d’emergència, 
si necessiteu ajut,
truqueu al telèfon 112.
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