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AVISO ESPECIAL 
 

FECHA: 17/03/2020 HORA: 13:15  

 
 

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

NOTA INFORMATIVA 

 
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. 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 
Todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas quedan suspendidos 
por RESOLUCIÓN del 15 de marzo de 2020 del Director General de Prevención de Incendios 
Forestales modificando, asimismo, el periodo de quemas. Para acceder a la información completa, 
consultar el enlace: 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf 
 
 
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".  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf
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AVÍS ESPECIAL 
 

DATA: 17/03/2020 HORA: 13:15 

 
 

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

NOTA INFORMATIVA 
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. 

 

NOTA INFORMATIVA: 
Totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes queden suspeses per 
RESOLUCIÓ del 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals 
modificant, així mateix, el període de cremes. Per accedir a la informació completa, consulteu 
l’enllaç:  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf 
 

 
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”. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf

