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112 t e l è f o n
d’emergències

•  Telèfon mòbil
•  Número del telèfon d’emergències 112 i de l’ADF 
 més propera
•  Motxilla amb aigua 
•  Extintor de pols tipus ABC per a tot tipus de focs,
 degudament revisat

•  Hem de vetllar sempre per la nostra seguretat.

•  TELÈFON EMERGÈNCIES: 112
 Trucant a aquest número poden localitzar la nostra posició  
 mitjançant un sistema de georeferenciació. Tot i així, hem 
 de saber transmetre de manera precisa als serveis   
 d’emergència com arribar on som, identificant: carreteres  
 principals, paratges, cases de pagès properes, etc.

•  SI L’INCENdI éS EN La MàquINa
  - Parem el motor
  - Sortim de la màquina
  - utilitzem l’extintor sobre la base de les flames
  - Truquem al 112

•  SI L’INCENdI éS EN EL CaMp
  - utilitzem la motxilla d’aigua per apagar les flames
  - Situem la maquinària en una zona segura
  - Truquem al 112

•  EN CaS dE pERILL pER a La NOSTRa SEGuRETaT
  - Cal que ens allunyem en direcció oposada a la del vent
  - Si podem, entrem en una zona ja cremada

www.uniopagesos.org

Amb el suport de:

Feines agrícoles
•  Sempre portarem el telèfon mòbil.
•  No farem cap crema de rostoll, excepte per raons 
 fitosanitàries i sempre autoritzada per l’autoritat  
 competent.
•  Hem de conèixer les condicions segons les quals  
 podem fer foc, genèriques o específiques, que figuren  
 en la nostra autorització (dates, hores de crema,  
 material que hem de tenir, etc.) 
•  Cal que planifiquem les cremes amb temps i no les  
 concentrem en els dies precedents al 15 de març.
•  Avisarem a l’ADF de l’inici de la recol·lecció.
•  Cal que revisem tot el material que ens pugui servir  
 per a l’extinció d’incendis (cisternes, xerracs, 
 emissores, etc.)
•  Els dies i/o les hores d’elevat risc d’incendi optarem  
 per treballar les parcel·les de menys risc, com per 
 exemple zones més frescals o poc pedregoses.
•  Un cop segat el camp aixecarem els rostolls.
•  Cal controlar la posició dels cables i les torres elèctriques.

d’autoprotecciómesures 

hem de tenir a mà
material que

Feines Forestals
•  Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin 
 retirades cal trossejar-les o triturar-les i estendre-les a 
 ran de sòl a una distància superior a 20m dels camins.
•  Les restes vegetals no es poden deixar en zones de 
 protecció o de seguretat.

ediFicis agraris i vivendes
•  Hem de mantenir una franja de 25m neta de material 
 vegetal i deixalles al voltant dels edificis agraris i les 
 vivendes.
•  Hem de mantenir els accessos en bon estat. Amplada 
 mínima de 5m més els vorals.
•  Hem d’evitar que les capçades dels arbres toquin els 
 edificis.
•  És recomanable que:
  - Comprovem l’estat dels camins i punts d’aigua.
  - Protegim els aïllaments de poliuretà atès que són 
   altament inflamables.
  - Disposem d’un generador elèctric, un punt 
   d’aigua i mànega de 25m prop dels edificis.
  - En cas de risc extrem, llaurem els camps més  
   propers als edificis agraris i a les vivendes.

en cas d’incendi
què fer
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Bon manteniment de la maquinària
•  La màquina ha d’haver passat les revisions corresponents.
•  No hem de fer modificacions a les màquines que puguin 
 augmentar el risc d’originar incendis.
•  Cal evitar l’escalfament per fricció (sobreescalfament dels  
 frens), mantindrem les parts mòbils ben greixades 
 (coixinets, rodaments, engranatges, cigonyals).
•  Cal que ens assegurem que els descarregadors d’electricitat 
 estàtica funcionen correctament. 
•  Cal que revisem la sortida de gasos del tub d’escapament  
 per a un correcte funcionament del mataguspires.
•  Evitarem utilitzar substàncies combustibles per netejar la 
 maquinària.
•  Podem recobrir la part inferior dels patins amb plaques 
 de niló o tefló per evitar la formació d’espurnes.

Període d’autorització Per encendre Foc: 
del 15 de març al 15 d’octuBre

Pràctiques Preventives durant la sega
•  És recomanable que netegem la maquinària dos o tres cops 
 al dia per evitar que la palla s’enganxi a les parts mòbils i a 
 les zones on augmenta la temperatura.
•  Un cop s´hagi recol·lectat fer un perímetre llaurat al voltant  
 del camp.
•  En condicions d’alt risc, la pinta de tall la situarem a una 
 alçada d’entre 10 i 20cm, mentre en condicions normals la  
 situaríem entre 8 i 10cm, i especialment quan:
  - La maquinària és antiga i el patins són metàl·lics per 
   tal d’evitar cops amb les pedres.
  - Observem una gran quantitat de palla que faciliti la 
   propagació d’un foc.
  - Els terrenys siguin molt pedregosos.
•  En terrenys amb pendent, cal que aixequem la pinta de tall 
 en el moment de fer un gir per evitar que toqui a terra.
•  Si fem una aturada, cal treure la maquinària del camp i
 deixar- la en una zona segura.
•  No deixarem mai un vehicle que pugui entorpir el pas dels 
 serveis d’extinció.
•  Es recomana estar acompanyat durant la sega.

a l´hora d´adquirir maquinària
•  Cal que escollim maquinària de potència adequada a 
 les necessitats de la nostra explotació.
•  Els arreus utilitzats han de ser adequats al tractor.
•  Els motors amb sistema Common Rail milloren la 
 combustió del motor i redueixen la generació d’espurnes.
•  El sistema d’autoanivellat en les recol·lectores evita la 
 generació d’espurnes per impacte entre les pedres i el 
 patí.
•  Les transmissions hidràuliques presenten menys 
 fregament que els coixinets tradicionals.
•  Els mòduls d’alimentació amb protecció per diferencial,   
 eviten el risc d’incendi per contacte amb cables elèctrics.
•  Els sistemes d’alarma lumínica i sonora per detectar les   
 pèrdues de revolucions en els eixos, redueixen el temps 
 de detecció del mal funcionament de la maquinària.

Atenció: L’assegurança del tractor de responsabilitat 
civil a tercers per risc d’incendi no cobreix els danys 
generats per l’embaladora, que requereix d’una 
assegurança pròpia. 

preventivesmesures 

moments de risc

Hores d’alt risc: 
13 – 17 hores

Condicions ambientals de risc:
• baixa humitat relativa (< 30%)
• altes temperatures
• presència de vent

•  Podem encendre foc mitjançant  
 una comunicació prèvia: 
 Model de Comunicació de Crema.
•  Llocs on es pot presentar: 
  adreçar-lo a l´ajuntament que 
 el trametrà a l´oficina comarcal 
 del DAAM.
•  Mesures preventives que cal  
 adoptar: 
 -  Distància superior a 10m dels  
    arbres.
 -  Netejar la zona en un radi 
    de 3,5m.
 - Alçada de les flames inferior a 
   3m d’alçada.
 - Crema diürna, no s’abandonarà 
   fins a l’extinció total.

• Prohibició de fer foc en terreny forestal i franja adjacent de  
 500m d’amplada.
• Es pot sol·licitar autorització per encendre foc per a les 
 activitats següents:
  - Sol·licitud per a treballs apícoles
  - Sol·licitud per a activitats amb risc d’incendi forestal   
   (crema restes poda)
• Llocs on es pot presentar: adreçar-ho a l´ajuntament que el 
 trametrà a l´oficina comarcal del DAAM.
• El Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals de la comarca  
 concedirà, si s’escau, l’autorització indicant el dia i l’hora per  
 fer la crema, així com les condicions de l’autorització.

Període d’alt risc d’incendi: del 15 de juny al 15 de setemBre

• A més de tot l’anterior, no s’autoritzen treballs que generin 
 restes vegetals. Per fer-ho, cal emplenar una Sol·licitud per
 treballs forestals i presentar-la a l´ajuntament que el trametrà a  
 l´oficina comarcal del DAAM.
• Les sol·licituds d’autorització per activitats amb risc d’incendi 
 forestal dins d´aquest període en els municipis d’alt risc 
 d’incendi han de ser de caràcter individual i són autoritzades 
 o denegades pel director general del Medi Natural previ informe 
 del Cos d’Agents Rurals.

Cal estar assabentat de l’activació dels diferents nivells del Pla Alfa 
que anul·len l’autorització atorgada, segons figuri en la nostra 
documentació. En cas de risc extrem (nivell 3 Pla Alfa) queden 
suspeses totes les autoritzacions.

Consulteu el nivell diari d’activació del
Pla Alfa trucant al 012 o per internet 
www6.gencat.net/mediamb/incendis/
mapa_pla_alfa.html

calendari

gener

febrer

14 de març
15 de març

abril

maig

14 de juny
15 de juny

juliol

agost

15 de setembre
16 de setembre
15 d’octubre
16 d’octubre

novembre

desembre

amb risc d’incendi 
forestal

autoritzacions per a activitats
Període de comunicació de crema: 
del 16 d’octuBre al 14 de març


