RECOMANACIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES
I TREBALLS FORESTALS
MAQUINÀRIA
MANUAL
•
•
•

Motoserra
Motodesbrossadora
Escorçadora

MAQUINÀRIA
FORESTAL
•
•
•
•
•
•

Desbrossadora de cadenes o
martells
Skidder
Autocarregador
Processadora
Estelladora
Retroaranya

MAQUINÀRIA
OBRES PÚBLIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Motoanivelladora
Bulldozer
Compactadora
Trituradora de sòl
Retroexcavadora
Dumper formigonera
Trailla automotor
Excavadora giratòria

UNES ALTRES
•

Tractor forestal o agrícola

NORMES DE SEGURETAT DE CARÀCTER GENERAL

• No s'encendrà cap tipus de foc.
• No es fumarà mentre es manege la maquinària o es manipule material
inflamable.
• Es mantindran els camins, pistes, faixes tallafocs o àrees tallafocs lliures
d'obstacles i nets de residus o desaprofitaments.
• S'evitarà estacionar vehicles i maquinària sobre pastura seca o restoll.

MAQUINÀRIA
MANUAL

Motoserres, motodesbrossadores, escorçadores o eines
similars

Repostaje
– Es realitzarà amb el motor aturat i en terrenys desproveïts de vegetació
en un radi d'almenys 2 metres.
– S'utilitzaren dipòsits homologats per al transport de combustible.
– Per a evitar vesses, s'utilitzarà un recipient antivessament.
– Es disposarà d'un extintor d'incendis en perfecte estat i preparat per
al seu ús.
Arrencada
– Mai s'arrancarà en el lloc en el qual s'ha repostat.
– No arrancar la màquina si es detecten fuites de combustible o si hi ha
risc d'espurnes (cable de bugia pelat, etc).
Treball
– No dipositar la maquinària calenta en llocs amb vegetació o prop de
material inflamable.
– En l'ús de motodesbrossadores, mantenir una distància de seguretat
de 15 m (persones i objectes) i evitar fregar el sòl.
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Manteniment
– Qualsevol ajust es realitzarà amb la màquina freda.
– La comprovació de bugies es realitzarà lluny dels dépositos de
combustible.
– Verificar sempre el correcte greixatge de l'eina i mantenir els filtres
nets. Seguir les instruccions del fabricant per al manteniment diari,
setmanal i mensual de l'eina.
– Comprovar l'afilat de la cadena i la tensió d'aquesta en motoserres i
l'estat del disc o fulla en motodesbrossadores, per a evitar el risc de
trencament i la projecció de fragments.
– Si s'utilitza gasolina per a netejar el filtre de l'aire, és necessari esperar
al fet que s'evapore abans d'arrancar l'equip.

MAQUINÀRIA
FORESTAL I D'OBRES
PÚBLIQUES

Desbrossadora de cadenes o martells, skidder,
autocarregador, processadora, estelladora, retroaranya o
maquinària similar
Motoanivelladora, Bulldozer, compactadora, trituradora
de sòl, retroexcavadora, excavadora giratòria, dumper
formigonera, trailla automotor o maquinària similar
Tractor forestal o agrícola

Riscos
Desbrossadores
Posseeixen elements tallants com a cadenes o martells. Si treballen en
zones pedregoses o en terrenys silícis (rodenos, gres...) poden originar
incendis en colpejar sobre les roques.
Motoanivelladores i Bulldozers
El risc resideix pel frec de la pala amb roques o pedres i que aquestes
puguen produir espurnes, principalment en terrenys silícis.
Maquinària en general
El risc serà el derivat del seu trànsit i repostaje, pel terreny forestal. A
més, el risc disminueix amb el correcte manteniment de la maquinària.
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Repostaje
– Sempre es realitzarà amb el contacte desconnectat i la ràdio apagada.
– El repostaje de la màquina es farà en una zona allunyada del lloc de
treball i protegida de la llum solar directa.
– S'evitaran vesses, tant de combustible com d'oli.
– Durant aquesta operació, el filtre de la màniga s'introduirà
completament dins del dipòsit.
– Tota la maquinària pesada haurà de portar un extintor d'incendis en
perfecte estat i preparat per al seu ús.
Manteniment
– Qualsevol ajust es realitzarà amb el motor aturat.
– Abans de manipular determinades parts de la maquinària, verificar la
seua temperatura.
– Comprovar l'estat dels útils de cort. Si existeixen deficiències, cal
substituir-los per a evitar accidents.
– Les peces mòbils hauran d'estar suficientment lubricadas per a evitar
sobrecalfaments.
– S'evitarà deixar qualsevol tipus de combustible o draps greixosos sobre
la màquina.
– Tota la maquinària utilitzada en l'entorn forestal, haurà d'anar proveïda
de mataespurnes.
– El manteniment es realitzarà conforme a les recomanacions del
fabricant i s'atendrà a les revisions de la ITV corresponents.
Més informació
Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova
el plec general de normes de seguretat en prevenció
d’incendis forestals que s’han d’observar en l’execució
d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en
els seus voltants [2004/689]. (DOCV nom. 4678).
Codi QR: accedeix al Manual del Decret 7/2004.

SI VEUS UN INCENDI
CRIDA AL
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