
FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS, PREVENIR ÉS ACTUAR!
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ EN URBANITZACIONS I HABITATGES EN ZONA

FORESTAL

La prevenció d’incendis forestals ens pertoca a tots, en la mesura de les nostres responsabilitats
i  competències.  Així  doncs,  els  propietaris  d’habitatges  en  zona  forestal, d’interfície
urbanoforestal, estan obligats per llei  (art. 77 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les
Illes Balears) i per la seva pròpia seguretat a realitzar una sèrie d’actuacions preventives, tant en
l’àmbit particular com si formen part d’una zona urbanitzada.

QUÈ POTS FER AL TEU HABITATGE I AL SEU ENTORN? 
1. L’entorn immediat  de cada habitatge unifamiliar  en zona d’interfície  urbanoforestal,

normalment enjardinada, s’ha de mantenir lliure de restes vegetals seques o mortes i

material combustible en general, i és preferible la utilització d’espècies vegetals poc
inflamables, és a dir, aquelles que cremin menys fàcilment.  L’objectiu és dificultar
el  pas  del  foc  disminuint  la  quantitat  de  combustible.  Les  indicacions

orientatives  per  actuar  a  l’entorn de l’habitatge són:  evitar  la  vegetació fina  i  seca,
disminuir la quantitat arbustiva fins un 30%, deixar una distància de mínim de 3 metres
entre les copes dels arbres i entre aquests i l’habitatge i podar els arbres fins a 3 metres,
si tenen l’alçada necessària. Aquesta zona d’actuació, segons normativa, ha d’arribar
fins a 30 metres d’amplada mínima, que s’han de comptar des de l’edificació, si hi ha
suficient superfície a la parcel·la. 

2. A les  tanques  s’ha  d’evitar  la  utilització  d’espècies  resinoses  i  amb  molta
vegetació  seca  a  l’interior, com  el  xiprer  o  bruc,  o  materials  que  cremen
fàcilment, com el plàstic. Aquestes tanques, en cas d’incendi, actuen com a vectors
de  propagació  de  l’incendi i  poden començar  a  cremar  a  partir  d’espurnes  que

arribin des  de molta  distància,  conduint  el  foc d’una parcel·la  a una altra  dins  una
urbanització o conduint el foc fins a un habitatge.

3. Cal tenir resguardades les llenyeres i barbacoes, revisar que les teulades estiguin

lliures de material fi com pinassa, assegurar-se que les sortides de les xemeneies
compten  amb  matagospires  i  mantenir  l’entorn  dels  tancs/botelles  de
combustible lliures de material inflamable, incloent vegetació.

4. Cal assegurar-se que els  materials de construcció de la casa, annexos i elements

d’auxiliars del jardí siguin poc inflamables i que les obertures de l’edificació, punts

febles d’entrada d’un incendi, són el més estancs i resistents possibles.

QUÈ  PODEU FER A LA URBANITZACIÓ? 
1.  Les  urbanitzacions  situades  en  un  entorn  forestal  han  d’estar  envoltades  de  franges

perimetrals de protecció contra incendis forestals. 



2. La vegetació present a les parcel·les abandonades i no urbanitzades de l’interior de les
urbanitzacions també han d’estar gestionades per tal d’evitar tant l’origen d’un incendi com la
seva propagació dins la urbanització. S’ha de gestionar també la vegetació a ambdues bandes de
les vies de comunicació dins les urbanitzacions.

3. Cal que tots els veïns d’una urbanització s’organitzin i  s’informin amb l’objectiu de
millorar la prevenció col·lectiva enfront als incendis forestals,  ja que com més proactius en
l’establiment de mesures de prevenció siguin els habitatges més forta front al risc d’incendis
serà la comunitat. Les urbanitzacions en zones d’alt risc d’incendis forestals han de redactar i
implantar  Plans  d’autoprotecció  per  a  incendis  forestals  que  puguin  afectar-los  (1.7  de
l’INFOBAL, Pla especial d’emergències davant el risc d’incendis forestals de les Illes Balears,
Decret 41/2005, de 22 d’abril).

Recordeu que està prohibit fer foc per a crema de restes vegetals en sòl urbà i rústic durant

l’època de perill d’incendi (de l’1 de maig al 15 d’octubre), amb excepció de crema de

rostolls en terrenys agrícoles, que estarà subjecta a l’autorització per part de la Conselleria de
Medi Ambient. I per a cremes de restes vegetals en sòl urbà i fora de l’època de perill d’incendi
cal permís de l’Ajuntament. 

Per obtenir més informació podeu contactar amb  

Servei de gestió forestal i protecció del sòl de la Conselleria de Medi Ambient i Territori:
Tel. 971176677
forestal.caib@gmail.com
http://xarxaforestal.caib.es
Podeu accedir a la web a un “Qüestionari d’avaluació del nivell de protecció d’edificacions davant el risc d’incendi forestal a la
interfície urbanoforestal” .

O contactar amb l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera:
Tel. 971563052
C/ Ciutat, 20 Capdepera
http://www.ajcapdepera.net

http://www.ajcapdepera.net/

