AGÈNCIA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Centre de Coordinació d'Emergències
Av. Camp de Túria, 66 · 46183 L'Eliana (València)
Tel. 112 (24 hores)
e-mail: salapcv112@gva.es
Egen20572 BSP/JBM

CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES DE LA GENERALITAT
NIVEL DE PREEMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE
INCENDIOS FORESTALES

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA DAVANT EL RISC
D’INCENDIS FORESTALS

NIVEL PARA EL DÍA / NIVELL PER AL DIA : 02/10/2020
NIVEL DE PREEMERGENCIA
RIESGO BAJO/MEDIO
RIESGO ALTO
RIESGO EXTREMO
TORMENTAS SECAS
PROBABLES
ALTO RIESGO

1
2
3

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA
RISC BAIX/MITJÀ
RISC ALT
RISC EXTREM

P
A

TEMPESTES SEQUES
PROBABLES
ALT RISC

3
3
3
3

3

3
3

COMENTARIOS SIGNIFICATIVOS: Rachas fuertes de viento
del oeste y suroeste y precipitaciones en la segunda mitad
del día, que serán más probables e intensas en el norte de
Castellón.

COMENTARIS SIGNIFICATIUS: Ratxes fortes de vent de l'oest
i sud-oest i precipitacions A la segona meitat del dia, que
seran més probables i intenses al nord de Castelló.

La información del nivel de preemergencia ante el riesgo de
incendios forestales está disponible en www.112cv.com y se
actualiza diariamente alrededor de las 17:00 horas.

La informació del nivell de preemergència davant el risc d’incendis
forestals es troba disponible en www.112cv.com i s’actualitza
diàriament al voltant de les 17:00 hores.

Quedan prohibidas las quemas agrícolas entre el 1 de junio y el 16
octubre salvo que el plan local lo permita expresamente.

Queden prohibides les cremes agrícoles entre l'1 de juny i el 16
d’octubre llevat que el pla local ho permeta expressament.

Puede consultar esta información en el enlace:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

Podeu consultar esta informació a l'enllaç:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

En caso de detectar un incendio en su municipio, deberá transmitir
la información al Centro de Coordinación de Emergencias a través
del Teléfono de Emergencias 1·1·2.

En cas de detectar un incendi al seu municipi, haurà de transmetre
la informació al Centre de Coordinació d'Emergències a través del
Telèfon d'Emergències 1·1·2.

