AGÈNCIA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Centre de Coordinació d'Emergències
Av. Camp de Túria, 66 · 46183 L'Eliana (València)
Tel. 112 (24 hores)
Egen 19487 MLM/JBM

AVISO INFORMATIVO
FECHA: 11/09/2019

HORA: 12:30

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa:

TEMPORAL EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA
En relación con la evolución del temporal del área mediterránea, la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), ha elevado el nivel de aviso de riesgo en la mitad sur de la Comunitat Valenciana a nivel rojo,
suponiendo unos umbrales de precipitación de 90 l/m2 en 1 hora y valores acumulados de 180 l/m2 en las
precipitaciones en 12 horas, previéndose el inicio del episodio para mañana jueves día 12 de septiembre.
Dicha situación de riesgo viene acompañada por avisos de riesgos de nivel naranja por fenómeno costero
en la zona litoral sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, suponiendo vientos de nordeste
fuerza 8 y localmente olas de 4 metros.
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
En relació amb l'evolució del temporal de l'àrea mediterrània, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET),
ha elevat el nivell d'avís de risc en la mitat sud de la Comunitat Valenciana a nivell roig, suposant uns
llindars de precipitació de 90 l/m2 en 1 hora i valors acumulats de 180 l/m2 en les precipitacions en 12
hores, preveient-se l'inici de l'episodi per a demà dijous dia 12 de setembre.
Aquesta situació de risc ve acompanyada per avisos de riscos de nivell taronja per fenomen costaner en la
zona litoral sud de la província de València i nord d'Alacant, suposant vents de nord-est força 8 i localment
ones de 4 metres.
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".

