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AVISO INFORMATIVO
FECHA: 30/11/2019

HORA: 15:15

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa:

TEMPORAL EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial alertando sobre la llegada al área
mediterránea de la borrasca que actualmente está afectando la Península; produciendo una importante
acumulación de precipitaciones, fuertes vientos y temporal marítimo.
Se espera que el episodio comience el próximo lunes en el sureste peninsular originando chubascos y
tormentas localmente fuertes y persistentes, especialmente en zonas próximas a las costas; y que se
extienda hacia el norte del área mediterránea durante el martes y el miércoles.
El martes, la cota de nieve podría descender hasta los 800/1000 m en zonas interiores de la vertiente
mediterránea y se podrían producir rachas de viento de hasta 100 km/h en el litoral y de fuerza 7/8 en el
mar con olas que podrían superar los 4 m.
Según los modelos de predicción, el temporal tenderá a remitir a lo largo del próximo jueves.

Dada la situación de riesgo expuesta, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, reitera la
necesidad de extremar la vigilancia por parte de todos los organismos de Seguridad y Emergencias, así
como de los responsables de los distintos planes sectoriales y de ámbito municipal, activando las medidas
de seguimiento y vigilancia prevista en la referida planificación
Para más información, 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 ámbito de responsabilidad y/o de actuación, 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:

TEMPORAL A L'ÀREA MEDITERRÀNIA
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís especial alertant sobre l'arribada a l'àrea
mediterrània de la borrasca que actualment està afectant la Península; produint una important acumulació
de precipitacions, forts vents i temporal marítim.
S'espera que l'episodi comence el proper dilluns al sud-est peninsular originant ruixats i tempestes
localment fortes i persistents, especialment en zones properes a les costes; i que s'estenga cap al nord de
l'àrea mediterrània durant el dimarts i el dimecres.
Dimarts, la cota de neu podria baixar fins els 800/1000 m en zones interiors del vessant mediterrani i es
podrien produir ratxes de vent de fins a 100 km / h al litoral i de força 7/8 al mar amb onades que podrien
superar els 4 m.
Segons els models de predicció, el temporal tendirà a remetre al llarg de dijous que ve.

Donada la situació de risc excepcional exposada, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat,
reitera la necessitat d'extremar la vigilància per part de tots els organismes de Seguretat i Emergències, així
com dels responsables dels diferents plans sectorials i d'àmbit municipal, activant les mesures de
seguiment i vigilància prevista en la referida planificació
Per a més informació, 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 de responsabilitat y/o d’actuació, haurà
d'informar el Centre de Coordinació d'Emergències pels canals habituals o a través del telèfon
d'emergències "1•1•2 Comunitat Valenciana".

