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NOTA INFORMATIVA 
FECHA: 15/03/2022 HORA:11:00  

 

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

TEMPORAL DE LEVANTE EN SEMANA FALLERA 
Durante los próximos días la Comunitat va a estar afectada por fenómenos adversos de viento y lluvia, que 
se pueden prolongar hasta el día 19, festividad de San José. 

Es posible que se alcancen niveles naranja de estos fenómenos, superando rachas de 70 km/h y lluvias 
persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante, los cuales podrán afectar a los actos relacionados con 
la semana fallera, especialmente en las zonas próximas a la costa. Además tengan en cuenta que aunque 
no se superen los umbrales de aviso en nivel verde también pueden haber rachas de viento de 40 a 60 
km/h con afectación a los actos que se celebren durante estos días. 

Es por ello que deberán prestar especial atención a la seguridad de los espectáculos pirotécnicos y a la 
integridad estructural de los monumentos falleros. 

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: 

- Web del 1·1·2  CV  www.112cv.gva.es  
- Twitter @GVA112 

- La App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store) 

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".  



AGÈNCIA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES 
Centre de Coordinació d'Emergències 
Av. Camp de Túria, 66 · 46183 L'Eliana (València) 
Tel.96 275 90 60 /  112 (24 hores) 
e-mail: salapcv112@gva.es           Egen22127  MTB/REP 

 

            

 

NOTA INFORMATIVA 
DATA: 15/03/2022 HORA: 11:00 

 

El Centre de Coordinació d’ Emergències de la Generalitat informa: 

TEMPORAL DE LLEVANT EN SETMANA FALLERA 
Durant els pròxims dies la Comunitat estarà afectada per fenòmens adversos de vent i pluja, que es poden 
prolongar fins al dia 19, festivitat de Sant Josep. 

És possible que s'arribe a nivells taronja d'aquests fenòmens, superant ratxes de 70 km/h i pluges 
persistents en el sud de València i nord d'Alacant, els quals podran afectar els actes relacionats amb la 
setmana fallera, especialment en les zones pròximes a la costa. A més tinguen en compte que encara que 
no se superen els llindars d'avís en nivell verd també poden haver-hi ratxes de vent de 40 a 60 km/h amb 
afectació als actes que se celebren durant aquests dies. 

És per això que hauran de prestar especial atenció a la seguretat dels espectacles pirotècnics i a la 
integritat estructural dels monuments fallers. 

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 aquests 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: 

- Web del 1·1·2  CV  www.112cv.gva.es  
- Twitter @GVA112 

- La App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play i App Store) 

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”. 


