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NOTA INFORMATIVA
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HORA: 9:45

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa:

SITUACIÓN INVERNAL EN LA COMUNITAT
A partir del miércoles día 17 de marzo se espera un empeoramiento de la meteorología en la Comunitat
Valenciana debido a la entrada de una masa de aire frío en altura con vientos del norte que afectará a toda
la Península y Baleares.
Esto producirá una bajada importante de las temperaturas y precipitaciones que en la vertiente
mediterránea pueden ser persistentes y en algunos casos fuertes. También pueden llegar a registrarse
nevadas en cotas altas del interior de la Comunitat.
Es importante que permanezcan atentos a las informaciones que se emitan en los próximos días en relación
con estos fenómenos, especialmente por su coincidencia con el puente de Sant Josep y la movilidad que
previsiblemente se producirá en las carreteras.
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 esos 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.
Para más información también pueden consultar la App “GVA 112 Avisos” 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".
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El Centre de Coordinació d’ Emergències de la Generalitat informa:

SITUACIÓ HIVERNAL A LA COMUNITAT
A partir del dimecres dia 17 de març s'espera un empitjorament de la meteorologia en la Comunitat
Valenciana a causa de l'entrada d'una massa d'aire fred en altura amb vents del nord que afectarà a tota la
Península i Balears.
Això produirà una baixada important de les temperatures i precipitacions que en el vessant mediterrani
poden ser persistents i en alguns casos fortes. També poden arribar a registrar-se nevades en cotes altes
de l'interior de la Comunitat.
És important que estiguen atents a les informacions que s'emeten en els pròxims dies en relació amb
aquests fenòmens, especialment per la seua coincidència amb el pont de Sant Josep i la mobilitat que
previsiblement es produirà en les carreteres.
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 aqueixos 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.
Per a més informació també poden consultar l'App “GVA 112 Avisos” i en *twitter @GVA112.
En cas de produir-se incidències importants en el seu municipi, haurà d'informar el Centre de Coordinació
d'Emergències pels canals habituals o a través del telèfon d'emergències "1·1·2 Comunitat Valenciana".

