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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

TEMPORAL EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA 
A partir del viernes 16 de diciembre se espera un fuerte temporal en el área mediterránea que afectará a la Comunitat 

Valenciana y que posiblemente se va a prolongar hasta el lunes 19. 

Este temporal llevará asociados fenómenos de lluvia, viento, temporal marítimo e incluso nieve en zonas montañosas 

del sur de la Comunitat. 

Desde la Dirección General de la Agencia 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 (preemergencias y/o emergencias) que pueda emitir 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. 

Se aconseja extremar la precaución en los municipios costeros, pues los vientos del Este de carácter fuerte con 

intervalos de muy fuerte pueden generar situaciones de temporal con mala mar en las zonas litorales. 

 

 

Consejos a la población: el temporal en zonas marítimas 

• Protege tu vivienda ante la posible invasión del agua del mar. 

• Si estás en un camping permanece atento a la posibilidad de evacuación. 

• No te acerques a paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del agua te puede arrastrar. 

• No circules con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. 

• Abstente de practicar cualquier tipo de deporte náutico. Si dispones de embarcación procura asegurar su 

amarre en un lugar resguardado. 

 
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: 

TEMPORAL A L’ÀREA MEDITERRÀNEA 
Des del divendres 16 de desembre s’espera un fort temporal al àrea mediterrànea que afectarà a la Comunitat 

Valenciana i que possiblement es va a prolongar fins al dilluns 19. 

Aquest temporal portarà associat fenòmens de pluja, vent, temporal marítim i fins i tot neu a zones muntanyoses del 

sud de la Comunitat. 

Des de la Direcció General de la Agència 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 (preemergències i/o emergències) que puga emetre durant aquestos dies el Centre de Coordinació 
d’Emergències de la Generalitat  amb la finalitat d’activar amb antelació els seus protocols d’actuació i establir las 

pertinents mesures preventives als seus respectius àmbits. 

S’aconsella extremar la precaució als municipis costaners, doncs els vents de l’Est de caràcter fort amb intervals  de 

molt fort poden generar situacions de temporal amb mala mar a les zones litorals. 

 

El temporal en zones marítimes 

• Protegeix el teu habitatge davant de la possible invasió de l'aigua del mar. 

• Si estàs en un càmping, roman atent a la possibilitat d'evacuació. 

• No t'acostes a passeigs marítims, espigons o penya-segats. La força de l'aigua et pot arrossegar. 

• No circules amb vehicles per carreteres pròximes a la línia de platja. 

• Abstin-te de practicar qualsevol tipus d'esport nàutic. Si disposes d'embarcació, procura assegurar el seu 

amarrament en un lloc resguardat. 

 

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”. 
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