Tota la documentació la podeu trobar
a la pàgina web de
l’Ajuntament de Vallirana
www.vallirana.cat
o a les oficines dels Serveis Tècnics

INFO
Com protegim les
persones i els seus
béns del foc?
Prevenció d’incendis forestals
a les urbanitzacions

Pg. dels Horts, 6
08759 Vallirana
Tel.: 93 683 36 05
mediambientvallirana@vallirana.cat
Horari de les oficines:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va
redactar el Pla d’Evacuació que s’emmarca en el Pla d’Emed’Emergències en cas d’incendi forestal.

Quadern d’autoprotecció
Les mesures que se us recomanen en aquest quadern s’agrupen en tres apartats:

La seguretat és responsabilitat de tots, administracions i ciutadans. És per aquest motiu que l’Ajuntament us recomana llegir atentament les recomanacions i instruccions descrites en
el quadern d’autoprotecció (Prevenció d’incendis forestals a
les urbanitzacions).

Precaucions bàsiques.



Com preparar la vostra casa i la vostra parcel·la.



Com cal actuar en cas d’incendi forestal.

Evacuacions especials. Qui ho pot sol·licitar?
Si no disposeu de vehicle propi o si a casa vostra hi viu una persona malalta o discapacitada que necessita un trasllat especial,
empleneu la butlleta d’evacuacions especials i envieu-la a

Evacuació de les urbanitzacions
Amb evacuació
Urbanitzacions que disposen de plànols que indiquen el recorregut principal que heu de seguir i el centre de recepció on us
heu d’adreçar.

l’Ajuntament.
Tothom contra el foc! Feu-vos voluntari/voluntària
Per reduir el risc d’incendis i evitar-ne els efectes a les urbanitzacions, és molt important que els mateixos habitants constituïu
un grup de voluntaris preparats per ajudar la comunitat en cas
d’emergència.

Sense evacuació
La Soleia i Can Batlle no disposen de plànol perquè tècnicament no se’n considera necessària l’evacuació en no trobarse aquestes urbanitzacions en un indret directament afectat
per incendis forestals.

Qui estigui interessat a fer-se voluntari/voluntària s’ha d’adreçar
al seu Ajuntament, on l’informaran més detalladament de com
col·laborar en aquesta important tasca ciutadana.
INFO prevenció incendis

Altres situacions
Pel que fa als veïns d’Interclub, la situació geogràfica de les
vostres finques us obliga a adherir-vos al pla d’evacuació que
pugui tenir la urbanització Interclub de Cervelló, i, per tant,
teniu l’opció d’informar-vos en l’ajuntament d’aquest municipi
sobre el recorregut de sortida i un possible centre de recepció.



Vosaltres podeu ser de gran ajut en algun d’aquests àmbits:


Col·laborant en la intervenció en cas d’incendi forestal



En el funcionament del pla d’evacuació de la urbanització.

