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6. ANNEXOS ESPECÍFICS
6.1
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ
COMUNICATS I DISPOSICIONS

D’ACTIVACIÓ

I

ALTRES

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS
(enviar-ho al CECAT TARRAGONA per fax al 977 54 71 15 o correu electrònic a cecat@gencat.cat)
Fèlix Sans Mañé, alcalde de Bellvei, pels poders que tinc,
DECLARO:
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil
........................................

municipal, a causa de/d’

Les mesures previstes són:
•
•
Fèlix Sans Mañé
Alcalde
.......................................................,

de/d’

de 201

2. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL DEL PLA
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN ALERTA/EMERGÈNCIA
NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN

ALERTA
(enviar-ho al CECAT TARRAGONA per fax al 977 54 71 15 o correu electrònic a cecat@gencat.cat)
Fèlix Sans Mañé, alcalde de Bellvei, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
•
•
Fèlix Sans Mañé
Alcalde
.......................................................,

de/d’

de 201
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NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN

EMERGÈNCIA
(enviar-ho al CECAT TARRAGONA per fax al 977 54 71 15 o correu electrònic a cecat@gencat.cat)
Fèlix Sans Mañé, alcalde de Bellvei, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
•
•
Fèlix Sans Mañé
Alcalde
.......................................................,

de/d’

de 201

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS
FORESTALS
(enviar-ho al CECAT TARRAGONA per fax al 977 54 71 15 o correu electrònic a cecat@gencat.cat)
Fèlix Sans Mañé, alcalde de Bellvei, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc,
DECLARO:
DISSOLT el Comitè d'Emergències.
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la tornada
a la normalitat.

Fèlix Sans Mañé
Alcalde
.......................................................,

de/d’

de 201
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2. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D’EVACUACIÓ
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels carrers / les
zones).................... Seguiu les següents instruccions:
•

Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si
cal)..............................

•

Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu l’adreça)..........................

•

Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu
carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L’Ajuntament comunica que la població, barriada ……………………, ha de quedar-se confinada o tancada a casa
seva. Seguiu les següents instruccions:
•

Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim.

•

Tanqueu les portes i les finestres.

•

Pareu els sistemes de ventilació i climatització.

•

Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.

•

No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

3. MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D’EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ:
instruccions:

L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents

•

Aneu, amb els vostres vehicles, a .........................................................................

•

Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem.

•

Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats
.

COMUNICAT DE CONFINAMENT
•
•

ATENCIÓ, ATENCIÓ:
L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de
quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

•

Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim

•

Tanqueu les portes i les finestres

•

Pareu el sistemes de ventilació i climatització

•

Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació

•

No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres
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ANNEX 2. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

Davant d’un incendi forestal, el més segur és ser lluny del perill, però no sempre ho és allunyar-se’n.
De fet, en alguns casos, pot ser molt arriscat. Si seguiu els consells d’aquesta guia, podreu preparar
casa vostra perquè sigui un bon refugi en cas d’incendi forestal, de manera que us hi pugueu quedar
i confinar amb seguretat.
Com millorar la protecció de l’habitatge i mantenir un entorn més segur davant dels incendis
forestals
1. A casa i al jardí
• Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 2 metres al voltant
de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.
• Vigileu que hi hagi 3 metres de distància entre els arbres del jardí.
• Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica.
• Allunyeu de la casa les reserves de llenya.
• Compte amb la xemeneia! Cal protegir-la per evitar que entrin a la casa espurnes o brases.
• Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
• Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, etc.) en recintes
ventilats i protegits.
• Disposeu d’extintors polivalents abc per a diferents classes de foc, sobretot a la cuina, les golfes i el
garatge.
• Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
• Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina,
roure, olivera).
• Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors (policarbonats, metacrilats,
PVC, etc.).
• Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb mataguspires i envoltades per una franja
de terreny sense vegetació.
• És prohibit fer cap mena de foc del 15 de març al 15 d’octubre. Si heu de cremar restes vegetals o
fer cap altra activitat amb foc, podeu demanar una autorització al Departament de Medi Ambient i
Habitatge a través del vostre Ajuntament.
2. Als carrers de la urbanització i a les cases aïllades
• Els carrers han d’estar senyalitzats a cada encreuament. També han d’estar ben marcats els
carrers sense sortida.
• Les cases han d’estar numerades de forma correcta i visible.
• La urbanització ha d’estar equipada amb una xarxa d’hidrants apta per a l’extinció d’incendis.
• Eviteu aparcar als giradors i als carrers estrets perquè hi puguin circular els vehicles de socors.
• Els arbres del carrer no han d’envair les parcel·les i han d’estar podats fins als 3,5 metres d’alçada
perquè hi puguin passar els vehicles de bombers.
Com han d’estar protegides les urbanitzacions i les cases aïllades per mantenir un entorn més
segur davant dels incendis forestals
1. Les urbanitzacions, les cases aïllades i els voltants
• Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les
urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc.
• En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força
dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
• Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els
arbres podats i aclarits.
• Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció
perimetral.
2. Accedir a la urbanització i a les cases aïllades
• Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.
• Sempre que fos possible, hi hauria d’haver dues vies públiques diferents, una d’accés i una altra de
sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil. Si només hi ha un únic vial d’accés,
hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres més els vorals.
• Els vials d’accés i les cunetes s’haurien de mantenir nets de vegetació seca.
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3. Preparar la resposta a l’emergència:el Pla d’autoprotecció
• És obligatori elaborar un pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats.
• Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar
i actuar en cas d’incendi forestal.
• Es coordina amb el Pla d’emergències del municipi corresponent.
Quins sistemes us alertaran en cas d’incendi forestal Quan un incendi forestal pot afectar
urbanitzacions o cases aïllades, podeu rebre avisos i informacions a través de sistemes
diferents:
• Megafonia mòbil, a través dels vehicles de l’ordre i socors, sobretot a les urbanitzacions.
• Emissores de ràdio, sobretot les públiques, i televisions locals i autonòmiques.
• Avís personalitzat, directe (porta a porta) o telefònic, a les masies i cases aïllades.
• Es podran implantar altres sistemes tècnics, com sirenes d’avís.
Com actuar en cas d’emergència en un nucli habitat
a. Confineu-vos a la casa si el foc arriba a casa vostra, avança molt ràpidament o és arriscat
fer l’evacuació.
En aquests casos, si les autoritats no us donen altres instruccions, sempre serà més segur que us
confineu a casa vostra.
• Entreu a casa amb tota la família i els animals domèstics. Cal que us mantingueu agrupats.
• Retireu qualsevol objecte combustible al voltant de la casa.
• Tanqueu les portes, les finestres i les claus de pas del gas, el gasoil i altres combustibles.
• Tapeu qualsevol obertura per evitar els fums i els gasos de l’incendi i localitzeu els extintors.
• Ompliu d’aigua la banyera i les piques, i remulleu de manera abundant les zones amenaçades per
les flames.
• Conserveu la calma. Dins de l’habitatge estareu segurs.
b. Evacueu la casa de forma programada d’acord amb les indicacions de les autoritats, que
determinaran si el foc és lluny i el recorregut d’evacuació és segur.
• Prepareu l’evacuació si l’incendi arriba a menys de 2 quilòmetres de casa vostra.
• Tanqueu les portes, les finestres i les claus de pas del gas, el gasoil i altres combustibles.
• Camineu en direcció oposada a l’incendi fins que arribeu a un lloc segur (designat per les
autoritats).
• Evacueu primer els infants, els avis, les persones amb dificultats respiratòries i amb ansietat. No hi
perdeu temps.
• Deixeu el pas lliure als vehicles d’emergència perquè hi puguin treballar.
• Faciliteu als serveis d’emergència l’entrada a casa vostra.
• Seguiu aquests consells d’acord sempre d’acord amb allò que us indiquin els bombers i la policia.
c. Protegiu la casa de forma activa, a més de seguir els consells del confinament.
Aquestes actuacions només les haurien de fer persones adultes amb capacitat d’afrontar l’incendi:
• Col·loqueu mànegues de reg que arribin a qualsevol punt de la casa utilitzant bombes de motor
d’explosió.
• Apagueu les ignicions o els petits focs incipients amb mànega o galledes d’aigua.
• Protegiu-vos amb roba de cotó de màniga llarga, calçat tancat i una mascareta o mocador humit
per respirar.
Com protegir-vos d’un incendi al bosc o a camp obert
• Allunyeu-vos en direcció oposada al foc i intenteu entrar a la zona ja cremada.
• Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum.
• Eviteu els pendents i les valls estretes i no us refugieu dins de pous ni coves perquè l’oxigen es pot
acabar ràpidament.
• Si sou vora el mar o un riu, acosteu-vos a l’aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.
Com protegir-vos si l’incendi us sorprèn al cotxe
• Atureu-vos en un lloc protegit.
• Tanqueu les portes i les finestres i atureu la ventilació del cotxe.
• Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum.

6.3

ANNEX 3. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS (SI ESCAU)

No n’hi ha
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ANNEX 4. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Cartografia específica dels elements vulnerables de l’annex 5 a escala 1:5.000 o 1:10.000 o aquella
que sigui més adient amb la llegenda inclosa.

» Plànol 1. Identificació del risc i d’infraestructures bàsiques i de suport a l'actuació
» Plànol 2. Plànol de vulnerabilitat i protecció a la població

En la cartografia es representen els recursos i les infraestructures de la llista adjunta, amb la
simbologia i el color corresponents.
(simbologia)
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ANNEX 5. ELEMENTS VULNERABLES

Llista completa dels elements vulnerables que ja han estat assenyalats en la cartografia específica
(annex 4) i en el punt 2.3 d’aquest manual. Aquesta llista d’elements vulnerables és exclusiva per al
risc pel qual es fa aquest manual.
Codi*
EV.1

Coordenades UTM
379651

4565338

Element
Masia

Població
afectada

Àrea/S
ector

5-6

Nom / Telèfon de contacte
en cas d’emergència

Època d’ús

1

-

Tot l’any

100-200
EV.2

380493

4564441

Bar

4/5 dies any
1500

1

-

Tot l’any

EV.3

379582

4564043

Urbanització

687-1400

1

-

Tot l’any

EV.4

378729

4565964

Masia

10

3

-

Tot l’any

EV.5

378552

4565672

Masia

2

3

-

Tot l’any

EV.6

380891

4566128

Masia

2

1

-

Tot l’any

EV.7

380899

4567033

Masia

2

3

-

Tot l’any
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ANNEX 6. REGLAMENTACIÓ

» La reglamentació en matèria de protecció civil i d’incendis forestals és la següent:
•

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

•

Ministeri de l’Interior: Ordre de 2 d’abril de 1993 sobre la Directriu bàsica de planificació de protecció civil
d’emergència per incendis forestals (publicada en el BOE de 15 d’abril)

•

Departament de Governació: Resolució de 24 d'octubre de 1994 sobre la publicitat de l'Acord de 29 de
setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil d'emergències
per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)

•

Presidència de la Generalitat: Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91

•

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

•

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció d'incendis forestals

•

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

•

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres

•

Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals

•

Departament de Medi Ambient: Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals

•

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana

•

Resolució JUI/2503/2003, de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern d'1 d'agost de
2003, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya
(INFOCAT)

•

Departament de Presidència: Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

•

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (DOGC 5665 DE 07/07/2010).
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