
PER QUALSEVOL EMERGÈNCIA
TRUCA AL:

    080 o 112

Truca'ns, arribem de seguida
Espera'ns, arribem de seguida

Preparats per salvar vides

Les 24 hores del dia els 365 dies de l’any

ajuntament.barcelona.cat/bombers
twitter.com/BCN_Bombers

EN CAS 
D’INCENDI 
TANCA LA 
PORTA 
AL FOC



ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI /////////////////////CONSELLS DE PREVENCIÓ ////////////////////////////////

01 _
A la cuina

• 

• 

• 

• 

• 

No deixis sense vigilància el foc encès 
a la cuina.

Neteja periòdicament les restes de  
greix i oli dels extractors de fums de la 
cuina.

NO

NO

04 _
Compte amb 
les cortines

• Les estufes i calefactors han d’estar 
separats de cortines, sofàs i altres 
materials inflamables.

06 _
A les 
revetlles

• A les revetlles és recomanable tancar 
les finestres i les sortides 
als balcons, així com 
recollir la roba estesa 
i els tendals.

05 _
Evita 
distraccions

• 

• 

Les espelmes, les barretes d'encens, 
llumins o encenedors han d’estar fora 
de l’abast dels nens petits.

No fumis mai al llit, ni deixis espelmes 
enceses en anar a dormir o sortir de 
casa.

02 _
L'electricitat

Les instal·lacions elèctriques s’han de 
mantenir en bon estat de funcionament. 
No manipulis els electrodomèstics; un 
mal funcionament pot generar un inici 
d’incendi.

No connectis molts aparells elèctrics 
en un mateix endoll o lladre de corrent, 
pot produir un escalfament i provocar 
un curtcircuit.

03 _
Aparells de 
calefacció

Les instal·lacions de gas han d’estar 
ben mantingudes i cal que un tècnic 
faci les revisions periòdiques  per 
garantir-ne el bon funcionament.

01 _
Si sents olor 
de gas

• Si notes olor de gas a casa, no toquis 
cap interruptor, ni facis flama. Tanca la 
clau de pas del gas i obre les finestres 
per ventilar. Si persisteix l’olor de gas 
truca als bombers (080/112) o a la 
companyia de gas.

04 _
Protegeix-te 
del foc

• Si hi ha foc a casa i el fum no et permet 
veure la sortida de casa: 

1. Protegeix-te del fum tancant totes   
     les portes que puguis. 

2. Posa roba mullada a les escletxes de  
     la porta per impedir el pas del fum.

3. Truca als bombers (080/112) i fes-te  
     veure sortint al balcó o a una finestra.

06 _
Foc fora 
de casa

• Si estàs fora de casa en un espai de 
concurrència pública, segueix la 
senyalització de sortida d’emergència.

05 _
Fes-te 
veure

• Si hi ha fum o foc a l’escala:

1. Queda't a casa, tanca les portes i no  
     intentis fugir.

2. Truca als bombers (080/112).

3. Fes-te veure. Surt al balcó o a                
     una finestra.

02 _
No hi tiris 
aigua!

• Si estàs cuinant i l’oli de la paella 
s’inflama, tanca el fogó de la cuina, no 
intentis apagar el foc amb aigua i ofega 
la flama amb una tapadora o un drap 
humit.

03 _
Fuig del foc

• Si es cala foc a casa, i el fum et permet 
veure la sortida de casa: 

1. Fuig del foc i tanca totes les  
     portes que puguis.

2. Baixa per les escales fins al carrer.   
     No agafis l’ascensor.

3. Truca als bombers (080/112) al més  
     aviat possible.


