PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES
CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES
Avda. Camp de Túria, 66 - 46183 L’ELIANA (València)
Telèfon: 112 (24 hores)
salapcv112@gva.es
www.112cv.com

Reg:

EGen18065

EGE/FFB

BOLETÍN DE AVISO ESPECIAL
FECHA:27/01/2018

HORA: 15:00

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa:
A partir de la tarde de hoy sábado 27 de enero un temporal de precipitaciones, viento y maritimo afectará a la
Comunitat Valenciana. Esta situación meteorológica tendrá como consecuencia precipitaciones fuertes y persistentes en
las provincias de Alicante y Valencia, estando acompañadas de tormentas en la provincia de Valencia , vientos del
noreste fuertes con rachas de muy fuertes en todo el litoral de la Comunitat Valenciana y nevadas a partir de los 800 m.
en la provincia de Alicante.
La rápida evolución de este temporal provocará que la mayor afección tenga lugar en la noche del sábado al domingo, y
que a lo largo del domingo este se desplace hacia el sur peninsular, abandonando la Comunitat Valenciana.
Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos
con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los
avisos que emita durante estos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de
activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos
ámbitos.

Consejos a la población:
•

Atención a las zonas inundables del municipio, así como las proximidades de los margenes de los ríos.

•

No intentes cruzar vados y ramblas.

•

Evita los paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del agua te puede arrastrar.

•

Mantente informado de la situación meteorológica y de las informaciones oficiales sobre el estado de la red
viaria.

•

Sigue los consejos para conducción con nieve y hielo de la DGT.

•

En actividades de montaña o similares infórmate de la predicción meteorológica de la zona a la que te diriges.

Para más información también pueden consultar la web del 1·1·2 CV www.112cv.gva.es y en twitter @GVA112.
En caso de producirse incidencias importantes en su municipio, deberá informar al Centro de Coordinación de
Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias "1·1·2 Comunidad Valenciana".
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El Centre de Coordinació d’ Emergències de la Generalitat informa:
A partir de la vesprada de hui dissabte 27 de gener un temporal de precipitacions, vent i maritim afectarà la Comunitat
Valenciana. Esta situació meteorològica tindrà com a conseqüència precipitacions fortes i persistents a les províncies
d'Alacant i València, estant acompanyades de tempestes a la província de València, vents del nord-est forts amb ratxes
de molt forts a tot el litoral de la Comunitat Valenciana i nevades a partir dels 800 m. a la província d'Alacant.
La ràpida evolució d'este temporal provocarà que la major afecció tingua lloc en la nit de dissabte a diumenge, i que al
llarg de diumenge aquest es desplace cap al sud peninsular, abandonant la Comunitat Valenciana.
Des de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències es recomana als municipis i organismes amb
competències en la gestió de les emergències que mantinguen la necessària atenció i seguiment de tots els avisos que
emeta durant estos dies el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat amb la finalitat d'activar amb
antelació els seus protocols d'actuació i establir les pertinents mesures preventives en els seus respectius àmbits.

Consells a la població:
•

Atenció a les zones inundables del municipi, així com les proximitats dels marges dels rius.

•

No intentes creuar guals i rambles.

•

Evita els passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de l'aigua te pot arrossegar.

•

Mantinte informat de la situació meteorològica i de les informacions oficials sobre l'estat de la xarxa viària.

•

Sigueix els consells per a conducció amb neu i gel de la DGT.

•

En activitats de muntanya o semblants informat de la predicció meteorològica de la zona a què et dirigixes.

Per a més informació també poden consultar la web del 1·1·2 CV www.112cv.gva.es i en twitter @GVA112.
En cas de produir-se incidències importants en el seu àmbit competencial, pot facilitar informació al Centre de
Coordinació d'Emergències pels canals habituals o mitjançant el telèfon d'emergències "1·1·2 Comunitat Valenciana”.

