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CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES DE LA GENERALITAT 

NIVEL DE PREEMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE 
INCENDIOS FORESTALES 

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA DAVANT EL RISC 
D’INCENDIS FORESTALS 

NIVEL PARA EL DÍA / NIVELL PER AL DIA : 21/08/2022 
 

NIVEL DE PREEMERGENCIA 
 

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA 

RIESGO BAJO/MEDIO 1 RISC BAIX/MITJÀ 

RIESGO ALTO 2 RISC ALT 

RIESGO EXTREMO 3 RISC EXTREM 

   TORMENTAS SECAS   TEMPESTES SEQUES 

PROBABLES P PROBABLES 

ALTO RIESGO  A ALT RISC 

 

 

COMENTARIOS SIGNIFICATIVOS: Poco nuboso o despejado 
por la mañana e intervalos de nubes altas por la tarde. A 
partir de mediodía, nubosidad de evolución diurna en el 
interior de Castellón con probables chubascos y tormentas 
ocasionales, con baja probabilidad de que sean secas. 
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; 
máximas en ascenso en Alicante y Valencia y con pocos 
cambios en Castellón. Viento flojo a moderado de 
componentes este y sur. 
 

COMENTARIS SIGNIFICATIUS: Poc nuvolós o buidat al matí i 
intervals de núvols alts a la vesprada. A partir de  migdia, 
nuvolositat d'evolució diürna a l'interior de Castelló amb 
probables ruixats i tempestes ocasionals, amb baixa  
probabilitat que siguen seques. Temperatures mínimes 
sense canvis o en lleuger ascens; màximes en ascens a 
Alacant i València i amb pocs canvis a Castelló. Vent fluix a 
moderat de components est i sud. 
 

 

La información del nivel de preemergencia ante el riesgo de 
incendios forestales está disponible en www.112cv.com  y 
se actualiza diariamente alrededor de las 17:00 horas.  

En caso de detectar un incendio en su municipio, deberá 
transmitir la información al Centro de Coordinación de 
Emergencias a través del Teléfono de Emergencias 1·1·2. 

La informació del nivell de preemergència davant el risc 
d’incendis forestals es troba disponible en www.112cv.com 
i s’actualitza diàriament al voltant de les 17:00 hores.  

En cas de detectar un incendi al seu municipi, haurà de 
transmetre la informació al Centre de Coordinació 
d'Emergències a través del Telèfon d'Emergències 1·1·2. 
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