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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

SITUACIÓN DE OLA DE CALOR 

 

A partir de mañana miércoles, día 26, la Comunitat Valenciana, al igual que la mayor parte de la Península y Baleares 
se verá afectada por la llegada de una masa de aire tropical continental. Conforme con los avisos emitidos por la 
Agencia Estatal de Meteorología se trata de una masa de aire que llegará después de un extenso recorrido por el 
norte de África y se caracteriza por ser muy cálida, muy seca y con polvo en suspensión. Todo ello, junto con la fuerte 
insolación propia de estas fechas, dará lugar a un largo periodo en el que las temperaturas alcanzarán valores 
significativamente altos, especialmente en las áreas del interior, superando los 35 ºC de manera generalizada, incluso 
es muy probable que se alcancen o superen los 40 ºC en muchos puntos de la Comunitat. Las temperaturas 
nocturnas serán también significativamente altas, pudiendo no bajar de las mínimas de los 25ºC. Se espera que los 
valores extremos se alcancen entre el viernes 28 y el domingo 30, aunque no se puede descartar que puedan 
prolongarse algunos días más, en función de la evolución de los diferentes modelos . 

Ante la situación descrita, y atendiendo además a la posibilidad de que pueden darse otros factores de riesgo, como 
un fuerte descenso de la humedad relativa, que eleve notablemente el índice de ignición de incendios forestales y la 
posibilidad, aunque todavía no confirmada de  la formación de fenómenos tormentosos, 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 atención y seguimiento de esta situación, sobre todo en lo relativo a la 
vigilancia de las superficies forestales, así como de aquellas áreas de vegetación, que no teniendo la consideración de 
terreno forestal, sean susceptibles de arder, limitando al máximo en los días descritos todas las actividades previstas 
en los espacios forestales y de vegetación y manteniéndose durante el periodo de máximo riesgo en situación de 
alerta ante la evolución del episodio.  

Así mismo y de conformidad a lo establecido en el Programa de prevención y atención de los problemas de salud 
derivados de las temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana desde la AVSRE se colaborará en todo momento 
con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en la difusión a la población de los consejos y 
recomendaciones  

 
Consejos a la población:  

 

 Cuidado con el sol entre las 12 horas y las 16 horas, evite ejercicios físicos en las horas más calurosas.  

 Utilice cremas protectoras adecuadas 

 Beba abundante agua, suprima el alcohol y la cafeína 

 Tenga la máxima precaución en los vehículos, no deje nunca nadie dentro, tampoco mascotas. 

 Extreme el cuidado con personas más sensibles, mayores, enfermos e infancia, asegure su correcta 
hidratación.  

 Y finalmente esté alerta ante la normativa y recomendaciones en materia de prevención de incendios 
forestales. 

 
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 Comunitat Valenciana".  
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El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat informa: 

SITUACIÓ D’ONADA DE CALOR 

 

A partir de demà dimecres, dia 26, la Comunitat Valenciana, al igual que la major part de la Península i Balears es 
veurà afectada per l'arribada d'una massa d'aire tropical continental. Conforme amb els avisos emesos per l'Agència 
Estatal de Meteorologia es tracta d'una massa d'aire que arribarà després d'un extens recorregut pel nord d'Àfrica i es 
caracteritza per ser molt càlida, molt seca i amb pols en suspensió. Tot açò, juntament amb la forta insolació pròpia 
d'aquestes dates, donarà lloc a un llarg període en el qual les temperatures arribaran a valors significativament alts, 
especialment en les àrees de l'interior, superant els 35 ºC de manera generalitzada, fins i tot és molt probable que es 
registren o superen els 40 ºC en molts punts de la Comunitat. Les temperatures nocturnes seran també 
significativament altes, podent no baixar les mínimes dels 25ºC. S'esperen els valors extrems entre el divendres 28 i el 
diumenge 30, encara que no es pot descartar que puguen prolongar-se alguns dies més, en funció de l'evolució dels 
diferents models . 

Davant la situació descrita, i atenent a més a la possibilitat de que poden donar-se altres factors de risc, com un fort 
descens de la humitat relativa, que eleve notablement l'índex d'ignició d'incendis forestals i la possibilitat, si be encara 
no confirmada de la formació de fenòmens tempestosos, 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 l’atenció i el seguiment d'aquesta situació, sobretot quant a la vigilància de les superfícies forestals, així 
com d'aquelles àrees de vegetació, que no tenint la consideració de terreny forestal, siguen susceptibles de cremar-se, 
limitant al màxim en els dies descrits totes les activitats previstes en els espais forestals i de vegetació i mantenint-se 
durant el període de màxim risc en situació d'alerta davant l'evolució de l'episodi.  

Així mateix i de conformitat a l'establit en el Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les 
temperatures extremes a la Comunitat Valenciana, des de la AVSRE es col·laborarà en tot moment amb la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública en la difusió a la població dels consells i de les recomanacions 

 
Consells a la població: 

 

 Cura amb el sol entre les 12 hores i les 16 hores, evite exercicis físics en les hores més caloroses.  

 Utilitze cremes protectores adequades 

 Bega abundant aigua, suprimisca l'alcohol i la cafeïna 

 Tinga la màxima precaució en els vehicles, no deixe mai ningú dins, tampoc mascotes. 

 Extreme la cura amb persones més sensibles, majors, malalts i infància, vaig assegure la seua correcta 
hidratació.  

 I finalment estiga alerta davant la normativa i recomanacions en matèria de prevenció d'incendis forestals. 

 
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”. 


