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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa: 

NEVADAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN E INTERIOR DE VALENCIA 
AEMET ha emitido avisos de fenómeno adverso por nevadas en toda la provincia de Castellón e interior de 

Valencia para el martes 27 de febrero.  

Serán nevadas de nivel naranja en el interior de Castellón y en el interior norte de Valencia con 

acumulaciones de nieve de más de 5 cm. La singularidad de este episodio es que también afectará a las 

zonas litorales de Castellón, donde hay aviso nivel amarillo con acumulados de 2 cm. a partir de cotas 

relativamente bajas (300 m). Este aviso amarillo también afectará al interior sur de Valencia. 

Se espera que adicionalmente se produzcan lluvias que a nivel local pueden tener cierta persistencia, pero 

sin llegar a umbrales de riesgo. 

Esto puede tener afectaciones importantes en la red de carreteras de toda  la provincia de Castellón 
(especialmente en zonas del litoral poco habituadas a la presencia de nieve) y el interior de Valencia. 

Esta situación se prolongará en las zonas interiores hasta primeras horas del 28 de febrero, mientras que en 

el litoral se espera que finalice a últimas horas del martes. 

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. 

Se recomienda que mantengan un especial seguimiento del estado de las carreteras y de la información 
meteorológica. 

 

Consejos a la población:  

- Viaja únicamente si es imprescindible y procura no hacerlo solo ni de noche. Utiliza, a ser posible, 

transporte público. 

- Si vas a emprender un viaje llena el depósito de gasolina, lleva radio, pala, cuerda, cadenas, una 

linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos,...), agua, 

teléfono móvil y tu medicación habitual. Revisa frenos, neumáticos y anticongelante. 

- Procura no agotar el combustible. 

 
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: 

NEVADES A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ I L’INTERIOR DE VALÈNCIA 
AEMET ha emès avisos de fenomen advers per nevades en tota la província de Castelló i interior de 

València per al dimarts 27 de febrer. 

Seran nevades de nivell taronja a l'interior de Castelló i a l'interior nord de València amb acumulacions de 

neu de més de 5 cm. La singularitat d'aquest episodi és que també afectarà a les zones litorals de Castelló, 

on hi ha avis nivell groc amb acumulats de 2 cm. a partir de cotes relativament baixes (300 m). Aquest avís 

groc també afectarà a l'interior sud de València. 

S'espera que addicionalment es produïsquen pluges que a nivell local poden tenir certa persistència, però 

sense arribar a llindars de risc. 

Açò pot tenir afectacions importants en la xarxa de carreteres de tota la província de Castelló (especialment 

en zones del litoral poc habituades a la presència de neu) i l'interior de València. 

Aquesta situació es perllongarà en les zones interiors fins a primeres hores del 28 de febrer, mentre que en 

el litoral s'espera que finalitze a últimes hores del dimarts. 

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 aqueixos 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. 

Es recomana que mantinguen un especial seguiment de l'estat de les carreteres i de la informació 

meteorològica. 

 

Consells a la població: 

-  Viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol  ni de nit. Utilitza, si és possible, transport 

públic.  

- Si emprens un viatge ompli el depòsit de gasolina, porta ràdio, pala, corda, cadenes, una llanterna i 

roba d'abric. També algun aliment ric en calories (xocolate, fruits secs,...), aigua, telèfon mòbil i la teua 

medicació habitual. Revisa frens, pneumàtics i anticongelant.  

- Procura no esgotar el combustible. 

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”. 

 

DATA:26/02/2018 HORA: 14:15 


