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AVISO ESPECIAL POR RIESGOS METEOROLÓGICOS 

FECHA: 07/02/2018 

 

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

AVISO DE FRIO POR TEMPERATURAS MÍNIMAS 

El C.C.E. informa de la emisión por parte de Aemet de un aviso especial por nieve y frío en 

España. Por lo que respecta al territorio de la Comunitat Valenciana la previsión meteorológica 

es la siguiente: 

 Para el Jueves 8 y viernes 9 de febrero, en las zonas meteorológicas del interior de las 

provincias de Castellón, Valencia y Alicante, se espera alcanzar unas temperaturas 

mínimas de hasta -6º centígrados 

 Para el Jueves 8 y viernes 9 de febrero, en las zonas meteorológicas del litoral de la 

provincia de Valencia, se espera alcanzar unas temperaturas mínimas de hasta -1º 

centígrados.  

 

Consejos a la población relativos al FRIO: 

 Mantente informado de la situación meteorológica. 
 Extrema las medidas preventivas con los aparatos de calefacción. 
 Los servicios municipales han de aplicar medidas preventivas hacia la población más vulnerable 

que no pernocta bajo techo. 

En casa: 

 Toma precauciones para evitar el envenenamiento producido por el uso de braseros o estufas 
de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.  Ventila periódicamente para 
renovar el aire. Hay grave riesgo de intoxicación con monóxido de carbono. 

 Ten cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén próximas a 
visillos y cortinas. Ten a mano un extintor ante la posibilidad de incendio. 

 Los niños deben estar alejados de estufas y braseros. 
 Desconecta otros  aparatos eléctricos que no sean necesarios. Ten a mano velas, linternas y 

pilas. 
 Mantén un grifo ligeramente abierto en casa si es necesario, a fin de evitar la rotura por 

congelación de las tuberías. 
 Utiliza el teléfono para las llamadas imprescindibles. 

En el exterior: 

 Si pasas mucho tiempo en el exterior, es mejor llevar varias prendas ligeras y cálidas 
superpuestas que una sola prenda de tejido grueso.  

 Las manoplas proporcionan más calor que los guantes. Protégete rostro y cabeza. 
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 El peligro máximo se produce cuando hay ventisca. Evita las salidas en estos casos. 
 Evita la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones.  

Recomendaciones para los automovilistas 

 Viaja únicamente si es imprescindible y procura no hacerlo solo ni de noche.  
 Uno de los mayores riesgos para la conducción es que hay placas de hielo en tramos de las 

carreteras que quedan a la umbría.  
 Antes de viajar, consulta el Servicio de Información de Tráfico de la DGT y  equipa el coche 

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

Medidas preventivas en actividades de montaña o similares 

 Infórmate de la predicción meteorológica de la zona a la que te diriges. Valora anular la 
actividad. Informa a alguien de tu ruta y las previsiones de llegada. 

 Escoge una ruta adecuada a tu nivel de preparación. 
 Presta atención a las indicaciones de los carteles o señales sobre riesgos de la montaña. 
 Equípate de forma adecuada. Lleva contigo el teléfono móvil y alimentos calóricos. 

 

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 Comunitat Valenciana". 

http://www.112cv.gva.es/
https://twitter.com/GVA112
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AVÍS ESPECIAL PER RISCOS METEOROLÓGICS 

DATA: 07/02/2018 

 

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat informa: 

L’AVÍS DE FRED PER TEMPERATURES MÍNIMES 

El C.C.E. informa de l'emissió per part d’Aemet d'un avís especial per neu i fred a Espanya. Pel que fa al 

territori de la Comunitat Valenciana la previsió meteorològica és la següent: 

• Per al Dijous 8 i divendres 9 de febrer, en les zones meteorològiques de l'interior de les 

províncies de Castelló, València i Alacant, s'espera aconseguir unes temperatures mínimes de 

fins a -6º centígrads 

• Per al Dijous 8 i divendres 9 de febrer, en les zones meteorològiques del litoral de la província de 

València, s'espera aconseguir unes temperatures mínimes de fins a -1º centígrads.  

 

Consells a la població relatius al FRED: 

 MantÍn-te informat de la situació meteorològica. 

 Extrema les mesures preventives amb els aparells de calefacció. 

 Els serveis municipals han d'aplicar mesures preventives cap a la població més vulnerable que 

no pernocta sota sostre. 

A casa: 

 

 Pren precaucions per a evitar l'enverinament produït per l'ús de brasers o estufes de llenya, 

carbó o gas en llocs tancats sense renovació d'aire. Ventila periòdicament per a renovar l'aire. Hi 

ha greu risc d'intoxicació amb monòxid de carboni. 

 Vés amb compte amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, procurant que no estiguen 

pròximes a cortinetes i cortines. Tingues a mà un extintor davant la possibilitat d'incendi. 

 Els xiquets han d'estar allunyats d'estufes i brasers. 

 Desconnecta altres aparells elèctrics que no siguen necessaris. Tingues a mà ciris, llanternes i 

piles. 

 Mantingues una aixeta lleugerament oberta a casa si és necessari, a fi d'evitar el trencament per 

congelació de les canonades. 

 Utilitza el telèfon per a les trucades imprescindibles. 
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A l'exterior: 

 

 Si passes molt de temps a l'exterior, és millor portar diverses peces lleugeres i càlides 

superposades que una sola peça de teixit gruixut.  

Les manoples proporcionen més calor que els guants. Protegeix-te rostre i cap. 

 El perill màxim es produeix quan hi ha torb. Evita les eixides en aquests casos. 

 Evita l'entrada d'aire extremadament fred en els pulmons.  

 

Recomanacions per als automobilistes 

 

 Viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol ni de nit.  

 Un dels majors riscos per a la conducció és que hi ha plaques de gel en trams de les carreteres 

que queden a l'ombria.  

 Abans de viatjar, consulta el Servei d'Informació de Trànsit de la DGT i equipa el cotxe seguint 

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

 

Mesures preventives en activitats de muntanya o similars 

 

 Informa't de la predicció meteorològica de la zona a la qual et dirigeixes. Valora anul·lar 

l'activitat. Informa a algú de la teua ruta i les previsions d'arribada. 

 Escull una ruta adequada al teu nivell de preparació. 

 Para esment a les indicacions dels cartells o senyals sobre riscos de la muntanya. 

 Equipa't de forma adequada. Porta amb tu el telèfon mòbil i aliments calòrics. 

 

Per a més informació també poden consultar la web del 1·1·2 CV www.112cv.gva.es  i en  

twitter@GVA112. 

Cas de produir-se incidències importants en el seu àmbit competencial, caldrà facilitar 

informació al Centre de Coordinació d'Emergències pels canals habituals o mitjançant el telèfon 

d'emergències "1·1·2 Comunitat Valenciana”. 

 

http://www.112cv.gva.es/
https://twitter.com/GVA112

