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FAIG SABER: 

Mesures de prevenció d'incendis forestals 

Arribat l'estiu, el risc d'incendi forestal s'intensifica. Cal que adoptem les mesures 

preventives necessàries perquè no se'n produeixi cap. Així doncs, d'acord amb el 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals, RESTA PROHIBIT, des del 15 de març fins al 15 d'octubre, a tots els 

terrenys forestals de Valldoreix, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja 

de 500 metres que els envolta: 

• Encendre fogueres o fer foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui

quina sigui la seva finalitat. Tampoc en els jardins si no és en una

barbacoa d'obra amb mataguspires.

• Llençar objectes encesos, coets, petards, globus, focs d'artifici o altres

artefactes que continguin foc.

• Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena

que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

• Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de

comunicació que travessin terrenys forestals.

Consells preventius 

• No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.
• No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida

i els contenidors adients.
• No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser

d'obra i amb mataguspires, tancades a 3 parets protegides del vent. Les parets

laterals i posteriors han d'arribar fins al mataguspires.
• Les fogueres o cremes de restes vegetals al jardí estan prohibides. En podeu fer

compost o abocar-les al sac especial de restes llenyoses. 
• Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de

llenya.
• Eviteu l'ús de tanques de vegetació (tanques de xiprer o bruc) que són

altament inflamables.
• Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna

reserva d'aigua.
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En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. 

Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, 

web, Twitter, etc.). 

Davant de qualsevol indici de foc, truqueu al TELÈFON D'EMERGÈNCIES: 112 

o a la Policia Local (93 565 70 92).

Consells per celebrar una revetlla de Sant Joan segura 

Amb motiu de la propera celebració de la revetlla de Sant Joan, us recordem que a 

Valldoreix, per estar la pràctica totalitat del nucli urbà a menys de S00m de zona 

forestal, està totalment prohibit: 

• Llençar petards, coets i tot tipus de material pirotècnic

• La celebració de les tradicionals fogueres.

Pel que fa en les revetlles i sopars a l'aire lliure o similars, en la situació actual de 

pandèmia de Covid-19: 

• El consum d'aliments i begudes en trobades socials en l'espai públic només està

permès en espais habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de lleure,

de descans, de pícnic i similars).

• No es permeten activitats de ball o similars.

• Els grups no poden superar les 10 persones i s'han de mantenir 2 metres entre

grups.

• En el cas de llicències de restauració, caldrà seguir les condicions específiques

del sector de la restauració: servei fins a les 01.00 hores, distància de 2 metres

entre persones de diferents grups, màxim 6 persones per taula i 50%

d'aforament en espais interiors.

Josep Puig Belman, president de l'EMD de Valldoreix 
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