
MESURES DE PREVENCIÓ I AUTOPROTECCIÓ FRONT A INCENDIS 
FORESTALS

I. NORMATIVA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS     

Extracte de la Normativa de la Generalitat Valenciana per a la prevenció dels incendis forestals a 
la  Comunitat  Valenciana  a  aplicar  al  Terme  Municipal  d’Onda:

PERÍODE ESTIVAL:
• Es prohibeix, amb caràcter general, encendre foc de l’1 de juny al 30 de setembre   i, 

de manera particular, la crema de marges de cultius o de restes agrícoles forestals, en 
terrenys ocupats per muntanya i en una franja al voltant d'aquests de 500 metres.

PERÍODE ORDINARI:
• A les finques de secà de la resta del Terme Municipal, és a dir, a les finques situades a més 

de  500  metres  d’una  zona  d'arbrat  o  muntanya  amb  matoll,  serà  obligatori  sol·licitar 
l’autorització per a la crema.

• Els dies de vent fort o quan així ho disposen els serveis de Protecció Civil de l’Ajuntament 
d’Onda  o  els  òrgans  competents  d’emergències,  quedaran  sense  efecte  totes  les 
autoritzacions per a realitzar les cremes i es podrà restringir l’accés dels excursionistes a 
les zones d'arbrat del Terme Municipal amb alt risc d’incendi forestal.

• Es recorda la prohibició de cremar restes agrícoles a les vies públiques (camins) tant si  
estan pavimentats com si no ho estan.

RECOMANACIONS GENERALS:
• Efectueu la crema entre les 7 i les 10 del matí.
• Amuntoneu les restes agrícoles a cremar a les zones de la finca netes de brosses (utilitzeu 

els cremadors els que en disposeu).
• Assegureu-vos que el foc no puga produir danys als arbres de les finques limítrofes.
• Estigueu presents fins a la total extinció del foc.
• Disposeu de recipients plens d’aigua per a utilitzar en cas necessari.

II. MESURES DE PREVENCIÓ FRONT A INCENDIS FORESTALS     

Si se n'aneu de viatge, excursió o d’acampada: 

• Apagueu bé els mistos i cigarrets i no els tireu per les finestres del cotxe. 
• No abandoneu al camp botelles, objectes de vidre o escombraries que puguen provocar o 

afavorir un incendi. 
• No enceneu fogueres per a cap ús (cuinar, calfar-se, etc. ). Tingueu en compte que, en 

general, està prohibit l’ús del foc en qualsevol zona forestal. Només s’autoritza el seu ús a 
zones i èpoques molt determinades (àrees recreatives preparades específicament per a 
aquest fi i fora de l’època de sequera o perill). Fins i tot en zones autoritzades, tingueu una 
atenció especial a l’hora d'apagar-lo, i assegureu-vos que no quede cap caliu que el puga 
revifar i, per tant, iniciar un incendi. 

• No deixeu fogueres o llums encesos quan us absteniu del campament. 
• Si observeu un incendi forestal o una columna de fum dins del mont, és important que 

aviseu el més ràpidament possible algun dels serveis d’emergència més pròxims: telèfon 
112, Serveis Forestals, Bombers, Policia, Guàrdia Civil o Protecció Civil. 

Si cremeu restolls o restes vegetals: 



• Sol·liciteu l’autorització necessària i seguiu al peu de la lletra les condicions indicades en el 
permís. Contacteu amb la  Guarderia Rural  o l’organisme competent, el qual us indicarà 
com aconseguir l'esmentada autorització. 

• No feu foc els dies de vent fort o de sequera acusada. 
• Vigileu la crema i no us n'aneu fins que estigueu segurs que està totalment apagada.

Si viviu en una casa de camp o en una urbanització 

• Les xemeneies de les cases han de dur mataespurnes. 
• No tireu les cendres fins que estigueu segurs que estan apagades i fredes.
• Recordeu que les línies de subministrament elèctric han d’anar per faixes tallafocs de 3 m 

d’amplària, netes de vegetació i sense que aquestes s’aproximen als cables. Sol·liciteu la 
seua neteja a la companyia subministradora o denuncieu aquelles situacions de risc que 
detecteu. 

• Eviteu els abocadors eventuals i incontrolats.

En cas de condicions meteorològiques que afavorisquen la propagació d’incendis, cal que vos 
abstingueu d’encendre foc al camp amb qualsevol finalitat. 

III. MESURES D’AUTOPROTECCIÓ FRONT A INCENDIS FORESTALS     

Conéixer l’entorn i els riscos amb què us podeu trobar ajuda a prendre mesures per a evitar que 
aquests es produïsquen. 

Per això, en èpoques de risc d’incendi, per a endinsar-se en la muntanya és necessari conéixer bé 
el terreny, les vies de comunicació i els camins alternatius i procurar caminar sempre per zones de 
gran visibilitat. 

Si us trobeu a les proximitats d’un incendi 

• Tracteu d’allunyar-vos per les zones laterals de l’incendi i més desproveïdes de vegetació. 
• Recordeu que un canvi en la direcció del vent pot fer que el foc us rodege. Per tant, aneu 

sempre en sentit contrari a la direcció del vent. 
• Procureu no dirigir-vos cap a barrancs o fondalades, ni intenteu escapar cap a dalt del 

vessant quan el foc hi ascendisca. 
• Si us veieu assetjats, intenteu protegir-vos de la radiació; tireu-vos al sòl darrere d’una gran 

roca, un tronc o en una depressió, i cobriu-vos amb terra o arena; refugieu-vos en piscines 
o rierols; i eviteu depòsits elevats d’aigua que es calfaran per l’incendi.

Si teniu intenció de col·laborar en les tasques d’extinció 

• No treballeu aïlladament o pel vostre compte. 
• Poseu-vos en contacte amb els professionals responsables de l’extinció (bombers, agents 

forestals, etc.) els quals us assignaran les tasques més adients per a la vostra persona i 
seguiu sempre les seues instruccions. 

• No tireu aigua als cables elèctrics. 
• Quan un avió va a llançar aigua, us heu de retirar de la seua trajectòria i evitar que us 

alcance la descàrrega. 
• Extremeu totes les precaucions. La vostra vida val molt. 

Si us trobeu en un cotxe i us veieu rodejats pel foc:

• No conduïu cegament a través del fum dens, encengueu els fars i els intermitents.
• Busqueu un lloc per a detindre-vos i on el sòl estiga net, tan lluny com siga possible del 

camí per on avança l’incendi.
• Tanqueu totes les finestres i punts de ventilació; tireu-vos al sòl del cotxe i cobriu-vos amb 

l’estoreta.
• Romaneu  en  el  cotxe  tot  el  temps  que  pugueu;  si  el  vehicle  s’incendia  i  heu  d’eixir, 



procureu que la major part de la pell estiga coberta.

Si viviu en una casa de camp o en una urbanització 

• Mantingueu  nets  d’herba  o  brossa  els  camins  d’accés  als  habitatges,  incloent-hi  les 
cunetes. 

• Eviteu l’acumulació als jardins o parcel·les de vegetació seca o altres restes que ajuden a 
la propagació de l’incendi, i executeu les tasques de neteja corresponents. 

• Mantingueu netes les teulades de materials combustibles (fulles, branques, etc.) i eviteu 
que  les  branques  dominen  les  edificacions  o  s’acosten  a  menys  de  3  metres  d’una 
xemeneia. L’ideal és que al voltant de cada edifici existisca una faixa de 10 m d’amplària on 
s’elimine tota la vegetació inflamable. 

• Les teulades i fatxades de les cases han de ser de material resistent al foc. Les fatxades 
de fusta han de tindre tractament ignífug. 

• Construcció de faixa de seguretat al voltant de la urbanització: és convenient la separació 
de la urbanització de la muntanya amb una faixa de 25 m d’amplària, neta de vegetació i 
sense  edificis.  Aquesta  faixa  pot  tindre  un  camí  o  carretera  perimetral.  També  és 
convenient  que  s’actue  en  la  zona  forestal  contigua  a  la  faixa  de  seguretat,  amb 
desbrossaments i poda de l’arbratge fins a 3 m d’altura com a mínim i amb l'amplària de 
treball també de 25 m. 

• Exigiu a la vostra Comunitat de Veïns o Propietaris un Pla de Defensa d’Incendis Forestals 
per a la vostra urbanització. 

Si el foc es produeix a l’interior del vostre habitatge:

• Eixiu de la casa immediatament :No perdeu temps tractant de salvar les vostres propietats. 
Telefoneu al departament de bombers (telefoneu al 911 si està disponible) des de la casa 
d’un veí. Seguiu la ruta d’eixida més segura possible, però si heu d’escapar a través del 
fum, acatxeu-vos per a passar per davall del fum. 

• Planegeu dues maneres d’eixir de cada habitació: Si la ruta principal està bloquejada pel 
foc o el fum, necessitareu una segona ruta per a eixir. Aquesta pot ser una finestra que 
done  a  un  sostre  adjacent,  o  una  escala  per  a  escapar  (revisada  i  aprovada  per  un 
reconegut laboratori de verificacions). Practiqueu l’escapatòria tant per la ruta principal com 
per  la  secundària,  per  a  assegurar-vos  que  les  finestres  no  estan  travades  i  que  les 
pantalles metàl·liques es poden traure ràpidament. Les finestres i les portes amb barrots de 
seguretat  han  de  tindre  components  de  desactivació  ràpida  perquè  es  puguen  obrir 
ràpidament en una emergència. Practiqueu l’escapatòria en la foscor. 

• Palpeu la porta: Quan us trobeu amb una porta tancada, utilitzeu el dors de la mà per a 
palpar  la  part  superior  de la  porta,  el  forrellat  i  l’espai  entre  la  porta  i  el  marc,  per  a 
determinar si hi ha foc a l’altre costat. Si la noteu calenta, utilitzeu la ruta secundària de 
fuga. Encara que la porta estiga freda, obriu-la amb cura. Poseu el muscle contra la porta i 
obriu-la lentament. Si hi ha calor o fum tanqueu la porta i assegureu-vos que quede ben 
tancada. Utilitzeu la ruta secundària de fuga. 

• Establiu un punt de trobada: Si tots us trobeu junt a un arbre determinat o al final del camí 
d’entrada o a la vorera de davant la casa, sabreu que tots heu eixit fora de perill i ningú 
resultarà ferit  d'anar a la cerca d’una persona que ja està fora de perill.  Designeu una 
persona que vaja a la casa d’un veí per a telefonar al departament de bombers. 

Una vegada fora, QUEDEU-VOS FORA! 

No torneu mai, per cap raó, a un edifici en flames. Si algú no és present, aviseu els bombers. Ells  
estan equipats per a fer els rescats d’una manera segura. 



TELÈFONS D’EMERGÈNCIES:

Emergències................................................112
Bombers.....................................................085
Policia Local.................................................092
Guàrdia Civil.................................................964 60 09 47
Guàrdia Rural................................................964 77 02 17
Protecció Civil Onda..................................964 77 11 64
Conselleria de Medi Ambient (Info. 24 h)...964 24 25 00

AQUESTES  RECOMANACIONS  US  PODEN  AJUDAR  A  SALVAR-VOS  PERÒ  NO 
GARANTEIXEN LA SUPERVIVÈNCIA. L'ÚNICA REGLA SEGURA ÉS EVITAR L'ÚS DEL FOC 
A LA MUNTANYA, EN QUALSEVOL FORMA, DURANT L'ÉPOCA DE PERILL.

Des  del  Servei  Local  de  Protecció  Civil  de  l’Ajuntament  d’Onda  volem  recalcar  que  és  
responsabilitat de tots els ciutadans previndre els incendis forestals i açò només és possible amb  
la vostra col·laboració. MOLTES GRÀCIES.


