
XERRADA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS A LES CASES EN 

INTERFICIE URBANO-FORESTAL 



abril 

CLIMOGRAMA 

CLIMA MEDITERRANI 

Estem al Mediterrani, un entorn amb períodes 
llargs de sequera, que provoquen un elevat 
estrés hídric en la vegetació, durant bona part 
de l’any. 
 
Quasi la meitat (45%) del territori de les Illes 
Balears es terreny forestal i una bona part 
d’aquest està classificat com a Zona d’Alt Risc 
d’Incendis Forestals (ZAR). 

setembre 



•  Troba'm una gran quantitat de cases dins 
el bosc, fent que aquestes estiguin 
greument exposades a un incendi forestal. 

•  I la major part d’elles NO compten amb 
mesures de prevenció contra incendis 
forestals. 

•  Aquestes cases també poden ser l’origen 
d’un incendi forestal. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 



EL RISC D’INCENDI: 
 
AUGMENT DE LA GRAVETAT POTENCIAL 
DELS INCENDIS: 
- Augment de la interfície urbano-forestal 
amb l’ús residencial de cases aïllades i 
urbanitzacions a dins terreny forestal. 
- Màxima ocupació i ús recreatiu del 
territori forestal a l’època de major risc 
d’incendis forestals. 
 
AUGMENT DEL COMBUSTIBLE VEGETAL 
- Abandonament de gran part de les 
activitats agrícoles i ramaderes. 
- Pèrdua de l'interès econòmic dels 
aprofitaments forestals. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 





ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

 ANTIGAMENT ON ESTAVEN LES CASES? 



CANYAMEL 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 



 Inici del incendi de Àtica (Grècia) dia 23 de Juliol de 2018 

GRANS INCENDIS FORESTALS 2018 



Grècia:  91 morts 
Califòrnia:  85 
Portugal:  114  

GRANS INCENDIS FORESTALS 2018 



A LES BALEARS… ELS HABITATGES HAN PATIT DANYS PER 
INCENDIS FORESTALS? 

Del 2010 al 2017 
56 HABITATGES HAN PATIT D’ANYS GREUS 
108 HABITATGES HAN PATIT D’ANYS LLEUS 

SI 

GRANS INCENDIS A LES BALEARS 
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QUI SÓN ELS RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓ I DE 
L’EXTINCIÓ? 

PROPIETARIS I 
USUARIS 

NORMATIVA DE LES ILLES BALEARS 

ADMINISTRACIÓ 
ESTATAL 

GOVERN ILLES 
BALEARS 

CONSELL INSULAR 

ADMINISTRACIÓ  
MUNICIPAL 

ASOCIACIONS 
CIUTADANES 

Macroescala Mesoescala Microescala 



QUI SÓN ELS RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓ I DE 
L’EXTINCIÓ? 

NORMATIVA DE LES ILLES BALEARS 

Macroescala Mesoescala Microescala 



1.- Decret 125/2007, de 5 de octubre, per la que es dicten normes sobre l’ús 
del foc i se regula l’ejercici de determinades activitats susceptibles 
d’incrementar el risc d’incendis forestals. 
 
2.- INFOBAL, Pla Especial d’Emergències front al risc d’incendis forestals a les 
Illes Balears, Decret 41/2005 
 
3.- Pla Territorial Insular, en aquelles disposicions referents a habitatges, 
urbanitzacions i altres instalacions en zona forestal. 
 
4.- Decret Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria 
urbanística. 
 
5.- Llei Agrària 3/2019, en zones d’interfície urbano-forestal obliga a que 
s’adoptin mesures de prevenció d’incendis forestals, que s’estableixin espais de 
seguretat, i que es faciliti les tasques d’extinció.  

NORMATIVA DE LES ILLES BALEARS 



QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL RISC?  
I DE LA PREVENCIÓ? 

NORMATIVA DE LES ILLES BALEARS 



LLISTA DE MESURES DE PREVENCIÓ 

CONTRA INCENDIS FORESTALS 



ZONIFICACIÓ DE LES MESURES 



LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 

Quin és el vent predominant? 
En quina situació està la casa? 

D’on pot provenir el foc? 



LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 
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LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 

Evitar tanques de 
materials inflamables  Evitar tancaments de 

xipres i tuies o 
materials combustibles 

Millor: material 
constructiu o 
heures, baladres… 



LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 



La porta d’entrada a la 
casa ha de ser de més de 

2,5 metres i ha de 
quedar oberta en cas 

d’incendi 

Es recomanable 
que tingui accés 

directe a la piscina 

LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 



Els camins d’accés als 
habitatges aïllats i 
urbanitzacions han 

d’estar desbrossats 10 
metres a cada costat  

LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 



Els camins d’accés als 
habitatges aïllats i 
urbanitzacions han 

d’estar desbrossats 10 
metres a cada costat  

LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE 



ESTRUCTURA DE  

LA CASA 



Els materials de la casa i 
la teulada haurien de 
ser poc combustibles 



Les branques no 
poden estar per 
sobre la teulada 

Les canals han 
d’estar netes i no 

ser de plàstic 

ESTRUCTURA DE LA CASA 



Les xemeneies han 
de comptar amb 

reixa mataguspires 

ESTRUCTURA DE LA CASA 



Portes i finestres 
amb vidre doble i 

persianes, de 
materials poc 
inflamables  

ESTRUCTURA DE LA CASA 



ELEMENTS DEL 

JARDÍ 



No acumular prop de 
la casa el material 

combustible o 
inflamable 

Mantenir la llenya 
acumulada 

resguardada 

ELEMENTS DEL JARDÍ 



Tancs de combustibles 
allunyats de la 
vegetació i de 

l’habitatge 

ELEMENTS DEL JARDÍ 



Les torradores han de 
tenir xemeneia amb 
reixa mataguspires i 

estar allunyades de la 
vegetació 

No utilitzar-les els dies molt 
calorosos o amb vent 

ELEMENTS DEL JARDÍ 



Evitar el mobiliari de jardí de 
materials inflamables, evitar 

el PVC, mimbre i fusta 

Evitar els tendals de 
materials inflamables  

ELEMENTS DEL JARDÍ 



Font d’aigua i 
manegues 

preparades per 
cobrir la parcel·la 

Compte amb el 
material lleuger 

pròxim a la piscina  

ELEMENTS DEL JARDÍ 



LA VEGETACIÓ 

DEL JARDÍ 

ASPECTES IMPORTANTS: 
 

• ESTRUCTURA 
• COMPOSICIÓ D’ESPÈCIES 
• GRAU D’HUMITAT 



FAIXA DE SEGURETAT DE 30 METRES 



Les capçades dels arbres han d’estar a una 
distancia mínima de 3 metres i les branques 

baixes també podades fins als 3 metres d’alçada 

LA VEGETACIÓ DEL JARDÍ 



La vegetació ha 
d’estar a mes de 3 

metres de la façana 
de la casa 

LA VEGETACIÓ DEL JARDÍ 



Els xiprers transmeten el 
foc molt ràpidament 

(material fi, sec i mort) 

Les palmeres llacen torxes 
de foc en totes direccions 

i a molta distància 

LA VEGETACIÓ DEL JARDÍ 



Vegetació arbustiva 
dispersa i amb plantes 

poc inflamables 

LA VEGETACIÓ DEL JARDÍ 



Les restes de vegetació 
s’han de triturar o retirar 

correctament. Una 
solució molt sostenible és 

fer compostatge 

LA VEGETACIÓ DEL JARDÍ 



QUE FER EN CAS D’INCENDI FORESTAL? 

•  Avisar a l’112. 

•  Regar molt el jardí dues hores abans de l’arribada del front del incendi. 

•  Desconnectar el subministrament de gas natural, butà, gasoil, etc. 

•  Deixar les entrades a la parcel·la sempre obertes, com en totes les emergències. 

•  Retirar el material combustible que estigui prop de la casa. 

•  Tancar totes les portes i finestres de la casa i tapar les possibles corrents d’aire amb 
tovalloles banyades. 

•  Omplir la banyera i les piles d’aigua. 



INTERFÍCIE URBANO-FORESTAL 
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