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Des de febrer de 2013 l'Ajuntament d'Alacant exerceix, en matèria 
de Protecció Civil, les competències que li atribueixen en el seu 
article 14 la llei 13/2010 de la Generalitat a través del Departament 
Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències creat a aquest 
efecte.
En aquest marc legislatiu, s'elaboren els plans territorials i 
d'actuació davant dels riscos concrets del municipi, essent la 
informació i la divulgació d'aquests riscos un element necessari en 
matèria de prevenció i protecció a la població.
El coneixement dels riscos i de les mesures d'autoprotecció a 
adoptar per part dels ciutadans davant d'aquests, no sols millora la 
seua pròpia protecció sinó que també, afavoreix la resposta dels 
serveis de protecció civil en aquestes emergències.
L'Ajuntament a elaborat aquest document a fi de donar difusió a tals 
mesures d'autoprotecció social.

durant
Si et trobes en un cotxe envoltat pel foc
No conduïsques a cegues a través del fum dens, encén els fars 
antiboira i els intermitents.
Si et veus obligat a parar, fes-ho on el sòl estiga lliure de 
vegetació i para el motor.
Tanca les finestretes i els punts de ventilació i tira't al sòl.
Si has d'eixir, procura que la major part de la teua pell estiga 
coberta.

I si camines a peu
Intenta allunyar-te de l'incendi, 
tracta de passar a la zona ja 
cremada pels laterals, busca 
vessant avall la cua de 
l'incendi.
No córregues vessant amunt, 
llevat que conegues un lloc 
segur.
No intentes creuar les flames.
Si et veus envoltat, tira't al sòl 
darrere d'una gran roca o en 
una depressió i cobreix-te 
amb terra o arena. Refugia't en 
clots o rierols. Evita depòsits 
elevats d'aigua que es calfaran 
per l'incendi. Tracta de 
romandre en terrenys sense 
vegetació o ja cremats.
Si se t'encén la roba, tira't a rodar pel sòl i si disposes d'una 
manta, embolica't amb ella, el foc s'apagarà per falta d'aire.

INCENDIS FORESTALS
Protegeix-te davant 
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Davant de qualsevol 
emergència telefone sempre 

al telèfon únic d'emergencies

www.112cv.es

 emergencias.alicante.es
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Prevenció en urbanitzacions
S'han de mantindre vials, zones d'accés i cunetes netes de vegetació seca.
Els carrers, cases i vies d'accés hauran d'estar ben senyalitzats per a 
facilitar-hi l'accés dels serveis d'emergència en cas de sinistre.
Senyalitzar els punts d'aigua disponibles.
Instal·lar una xarxa d'hidrants perimetrals homologats amb 
subministrament d'aigua garantit i degudament senyalitzats.
Mantindre una franja de 25 m d'amplària separant la zona edificada de 
la forestal, lliure de vegetació baixa i arbustiva, els arbres hauran d'estar 
podats fins a 2/3 de la seua alçària i aclarits. Aquesta zona haurà de 
tindre un camí perimetral de 5 m d'amplària.
Els camins d'accés i les seues cunetes hauran de mantindre's lliures de 
vegetació, a més disposaran d'una franja de protecció de 10 m 
d'amplària a cada costat permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva i els seus arbres podats fins a 2/3 de la seua alçària.
Els quadres elèctrics, depòsits de gas o qualsevol altre combustible 
exterior a l'habitatge hauran de tindre el sòl de formigó o lliure de 
vegetació.
Només es podrà fer foc als cremadors, paellers o barbacoes que 
complisquen les normes de seguretat.
Hauran d'instal·lar-se xarxes mataespurnes de material no inflamable i 
d'1 cm de llum com a màxim, en ximeneres o paellers.
No està permés cremar les restes de jardí.
Exigisca en la seua comunitat de propietaris o als seus veïns, 
l'elaboració i manteniment d'un "Pla d'Autoprotecció d'Incendis 
Forestals".

ABANS
ACTUACIONS PREVENTIVES

durant

Prevenció en zones forestals i fins a 500m d'aquestes

Prevenció en parcel·les
Llevar les branques situades sobre la teulada o prop de la ximenera. Han 
d'eliminar-se les branques que estiguen a menys de 3 m de les ximeneres.
Les teulades i façanes de les cases han de ser de material ignífug. Les 
façanes de fusta han de rebre tractament igualment ignífug.
Les parcel·les no edificades han d'estar lliures de vegetació seca i amb 
els arbres podats.
Cal tindre disponibles eines que puguen ser útils en cas d'incendi.

No llances burilles o fòsfors ni 
encengues foc fora dels llocs 
preparats per a això. Quan 
l'apagues, assegura't que no en 
queden calius.
Els dies de preemergència nivell 3, 
està prohibit fer qualsevol tipus de 
foc, fins i tot en zones normalment 
autoritzades.
No hi deposites fem ni deixalles, 
especialment objectes de cristall 
que podrien actua com a lents i 
iniciar un foc.
No uses material pirotècnic.
Està prohibida la crema de restes agrícoles o forestals des de l'1 de 
juliol fins al 30 de setembre, període ampliable en funció del risc 
cada any.
Igualment està prohibida aquesta crema amb nivell de 
preemergència 3, encara que es dispose de permís.
Amb la crema iniciada, si canvien les condicions del vent, és 
obligatori detindre-la.
Vigila la crema i no t'absentes fins que el foc estiga completament 
apagat, no han de quedar-ne calius.

COM ACTUAR DURANT UN INCENDI FORESTAL

Telefona al 112.
Si el foc és incipient, pots intentar apagar-lo tu mateix amb 
aigua o tirant terra sobre la base de les flames.
Evacua immediatament amb calma i ordenadament, si així t'ho 
indiquen les forces i cossos de seguretat.
Si tens intenció de col·laborar en l'extinció, posa't en contacte 
amb els professionals (bombers, agents forestals...) ells 
t'assignaran les tasques adequades.
No treballes pel teu compte.
No llances aigua al cablejat elèctric.
Quan un mitjà aeri vaja a llançar aigua, retira't de 
la seua trajectòria.

Si, a més, estàs en una casa a la muntanya amb el 
foc impedint la teua fugida

Si tens mànegues, obri-les i dirigeix-les cap a la teulada.
Retira tots els elements combustibles al voltant de la casa.
Ompli d'aigua banyeres, aigüera, llibrells, etc...
Tanca portes, finestres i persianes. Despenja les cortines.
Tanca les claus de tall de qualsevol mena de combustible.
Roman atent a les recomanacions de les autoritats; com que pot 
haver-hi tall de llum, disposa de mitjans autònoms com ràdios o 
mòbils.
Si és possible, roman a casa com a lloc més segur; en cas 
contrari, usa roba de cotó banyada per a cobrir-te tot el cos.


