
 

Aquest fulletó sobre prevenció d’incendis a la llar  
ha estat elaborat per  

l’Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) 
amb les recomanacions aportades per la majoria  

dels serveis de bombers.
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Consells sobre la 
prevenció  
d’incendis  
a la llarDesendollar les mantes 

elèctriques abans de 
ficar-vos al llit.

Comprovar que les 
claus del gas de la 
cuina i les aixetes estan 
tancades.

Que hi ha serveis de teleassistència 
que poden ser una bona 
ajuda (consultau amb les 
administracions).

No oblideu...



✔ No sobrecarregueu els endolls 
i apagau els aparells elèctrics 
després d’usar-los.
✔ Per apagar incendis d’origen 
elèctric mai no useu aigua.

✔ Es recomanable 
instal·lar detectors 
d’incendi i de gas 
que us avisaran si 
passa res.

✔ Les calderes, les instal·lacions, 
etc. les han de revisar 
periòdicament els 
tècnics oficials.

✔ No useu brasers de carbonissa 
ni de llenya perquè 
emeten gasos 
tòxics.
✔ Anau amb 
compte 
amb els 
brasers 
elèctrics.

✔ Deixau sempre 
les claus en un 
lloc prop de la 
porta per tenir-les 
localitzades.

✔ Si notau olor de gas o creis que 
hi pot haver una fuga, obriu les 
finestres.
✔ No encengueu la llum 
perquè es pot produir una 
explosió.

✔ Quan cuineu, anau alerta que els 
mànecs de les olles i les paelles no 
sobresurtin per evitar 
engarxar-los 
amb la roba. 

Revisió del Gas

✔ No tapeu els 
conductes ni 
les reixetes de 
ventilació a les 
habitacions on hi 
ha aparells de gas.

Consells sobre la prevenció d’incendis a la llar

✔ No abandoneu olles, cassoles o 
paelles al foc.
✔ En cas d’incendi, mai no hi tireu 
aigua.

✔ Teniu el telèfon a la 
tauleta de nit per poder-lo 
agafar des del llit.
✔ Anotau els 
números 
dels veïns 
i familiars 
que us 
puguin 
ajudar en cas 
de necessitat.


